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APRESENTAgÄO

A diversidade dos biomas faz do Para uma sintese extraordinaria da
Amazönia.
Talvez isso explique as lendas e os mistérios que dominam nosso imaginario.
Säo comuns as e x p l i c a t e s magicas, povoadas de crendices para os
fenömenos de nossa natureza, de modo que tudo se explica, ainda que permanega
obscuro.
Italo e Benedito enfrentam, sob a luz da ciência, o desafio de desvendar a
Varzea do Baixo Amazonas.
Com a competência propria de quem sabe fazer a sintese entre o exercicio
de pensar e a prätica, penetram o habitat das cobras-grandes e dos peixes-gigantes
para desvendarem riquezas e condigöes para o desenvolvimento de uma area que
aguarda os favores da tecnologia.
A primeira vista, pode-se dizer que se trata de urn trabalho meramente
descritivo. Mas uma leitura mais cuidadosa, logo, logo nos abre para sonhos mais
audaciosos que, certamente ja se encontram na consciência de comunidades inteiras
desejosas de uma vida compativel com as riquezas naturais de que dispöem.
E uma leitura indispensavel para todos aqueles que se interessam pelo
crescimento do Estado.

Simäo Robison OHveira Jatene

PREFACIO
"As terras de uórzeas inundóveis da Amazönia, embora nöo
tenham ariquezadasformagöes simihres do Mio ou das regióes
vulcänicas de Sumatra, Malaia, Bornéu e outras, constituem
todavia a grande reserva de terras amazónicas destinadas ä
produgäo intensiva de gêneros alimenticios e ao desenvolvimento de uma agricultura capaz de tornar emfeliz realidade
o velho e decantado sonho de Humboldt" (Camargo, 1896-1977).

A s terras de varzeas formadas pelo
caudaloso rio Amazonas e seus afluentes de agua
barrenta, pelas periódicas deposigöes de
sedimentos orgäno-minerais trazidos em
suspensäo nas aguas das inundagóes, possuem
solos com fertilidade quïmica excepcional.
E uma fertilizagäo gratuita, fornecida pela
natureza, que se traduz pelas extraordinärias
produtividades, principalmente de culturas de
ciclo curto, destinadas a alimentagäo do hörnern.

O impedimenta severo para a utilizagäo das
varzeas durante o ano inteiro é a incontrolävel
enchente anual, que inunda quase todas essas
terras. Excepcionalmente, os diques marginais
ficam fora dessa alagagäo, devido localizaremse em situacäo topografica mais elevada. O curto
periodo de utilizagäo da värzea, que se estende
de quatro a cinco meses, vem sendo utilizado
com culturas de ciclo curto, visando a produgäo
de alimentos.

Os estudos pedológicos realizados nas terras
de värzeas demonstraram que as caracterfsticas
quïmicas das unidades componentes dos solos
dominantes, como Glei Pouco Hümico, Solos
Aluviais, Glei Hümico e Solos Halomórficos,
sobressaindo-se nestes os Solonetz-Solodizados,
säo eutróficos, ou seja, possuem saturagäo de
bases permutäveis, acima de 50%, evidenciando
sua elevada fertilidade.

A fertilidade dos solos de varzea reside
basicamente na reposigäo anual de sedimentos
trazidos e depositados pelas aguas das enchentes
do rio Amazonas e de seus afluentes de aguas
barrentas. Devido a esse processo de refertilizagäo, o potencial de macro e micronutrientes
é inesgotavel.

Esses solos têm em comum, além da
fertilidade, a coloragäo acinzentada nos
horizontes diagenéticos, com presenga de
mosqueados, caracterfsticas ocasionadas pela
oxi-redugäo do ferro livre. Esse aspecto
morfológico indica que o processo de drenagem
interna do perfil é deficiënte. Outra caracterfstica
evidente dos solos de varzea é a dominäncia de
microporos nos horizontes dos perfis.

As areas de terras de varzea da Amazönia
estäo estimadas em 288.742 km2, o correspondente a cerca de 29 milhöes de hectares. Essa
formidavel superfïcie de terra fértil representa
aproximadamente 5,60% da area da Amazönia
Legal. Salienta-se que 80% das varzeas estäo
recobertas por florestas e 20% por campos
naturais ou cerrado (Nascimento & Homma,
1984). Somente essa area de varzea é superior
ao Estado de Säo Paulo (248.255 km2) e a soma
da area da Hungria, Austria, Holanda, Bélgica

e Dinamarca. No Estado do Para, säo estimados
8 5 . 0 0 0 km 2 de varzeas, o equivalente a
8,5 milhóes de hectares.
A introducäo da cultura da juta na varzea
da Amazonia moldou a agricultura dessas terras,
inclusive passando a constituir parte integrante
dos recursos naturais da regiäo (Homma, 1998).
A juta foi rapidamente disseminada pelos
ribeirinhos que a cultivavam preferencialmente
nas areas mais elevadas, situadas nos diques
marginais. Esse sistema produtivo de fibras, que
perdurou durante pouco mais de 50 anos de
utilizagao do solo de varzea alta (1940 a 1993),
resultou no desmatamento de consideravel area
da floresta higrófila do dique marginal,
descaracterizando, de forma nefasta, a paisagem
da varzea. Após a queda do ciclo da juta, os
ribeiros intensificaram o cultivo de cereais e de
legumes.
O Amazonas, com sua violência, vem
erodindo sistematicamente as suas margens,
provocando o desmoronamento dos barrancos,
conhecido regionalmente como "terras caïdas".
A retirada da floresta e a consequente morte das
raizes, fragilizou o ambiente edafico, facilitando
os efeitos erosivos das aguas de inundacäo.
Entretanto, a natureza se encarregou de florescer
pastagens naturais, sobressaindo-se o capimmori (Paspalum fasciculatum), como graminea
predominante.
A pecuaria bovina e principalmente a
bubalina, encontra nas terras de varzeas urn
ambiente favoravel ao seu desenvolvimento,
constituindo u m a das principals fontes
econömicas dos municipios localizados no vale
amazönico. E m b o r a s e n d o urn criatório
extensivo, produtor de carne e leite, constitui-se
em urn importante alicerce da economia das
regiöes do Alto, Medio e Baixo Amazonas.

As varzeas apresentam diversos ecossistemas com caracteristicas próprias e harmoniosamente interligados, mantendo-os em perfeito
equilfbrio. Os diques naturais, os campos altos e
baixos, os igapós, os aningais, os igarapés e as
lagoas e lagos formam urn ambiente diversificado favoravel a vida, desde que mantidas as
interagöes biológicas. As inundacóes anuais
provocadas pelo Amazonas fazem parte desse
ambiente, sendo as responsäveis pelo equilfbrio
dos ecossistemas de varzeas.
O hörnern, através da tecnologia, precisa
encontrar praticas que venham promover a
meihor utilizacäo do solo fértil da varzea para a
p r o d u g ä o de alimentos, com e l e v a d a
p r o d u t i v i d a d e , além de definir Sistemas
Agroflorestais,
cujos
componentes,
principalmente os arbóreos de m e r c a d o
favoravel, encontrem condigöes ambientais
suficientes para manter o equilfbrio das varzeas.
Ha décadas, ouve-se comentarios a esse
respeito, alguns até apaixonantes e liricos,
embora de valor, porém pouco tem sido
realizado para extrair dessas formidaveis terras
os produtos alimenticios de origens vegetal e
animal que possam, pelo menos, suprir as nossas
necessidades alimentäres. E preciso acabar com
a dependência de importar alimentos basicos de
outras regiöes brasileiras para que a Amazönia,
que ja foi considerada o celeiro do mundo, possa
ser auto-sustentavel.
Os Centros de Pesquisas da Regiäo
precisam assumir esse compromisso, através de
uma programagäo agressiva e prioritaria,
mostrando ao mundo do que o amazönida é
capaz. A capacidade dos cientistas e técnicos é
sobejamente conhecida e respeitada. O que falta,
portanto, para se resolver esse problema?
Italo Claudio Falesi
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INTRODUgAO
As varzeas do Baixo Amazonas, notadamente dos municipios paraenses que compöem
essa microrregiäo, apresentam condicöes edafoclimaticas para a producäo em larga escala de
alimentos basicos, além da pecuaria bubalina e
bovina, com vistas a suprir as necessidades do
Estado do Para, e o excedente, comercializa-la
para o restante do pais.
Consciente da necessidade de se proceder
urn levantamento basico dos ecossistemas,
nesses municipios, planejaram-se diversos
estudos ambientais, dentre os quais, clima,
geologia, relevo, hidrografia, vegetagäo e solo.
Desenvolver atividades agricolas em
terrenos de värzea, ocupando areas consideraveis, näo é tarefa facil, sem que se proceda a
um planejamento globalizado. E sabido que,
principalmente as värzeas do Baixo Amazonas
säo totalmente inundadas durante o periodo das
chuvas, cerca de seis meses do ano, por isso,
deve-se considerar esse fator. O uso e o manejo
dos solos de värzea desta regiäo devem ser
efetuados fora desse periodo. Deste modo, a
escolha da cultura, e de seus ciclos, säo
condicöes muito importante, pois as aguas
provenientes do rio Amazonas adentram a essas
terras em volume muito consideravel, impedindo
qualquer tipo de utilizagäo.
E sabido que o dique marginal ou varzea
alta, como é c o m u m e n t e conhecido este
segmento da värzea, ocupa um nivel topogräfico
mais elevado, sendo a ultima parte do terreno
de värzea a ser recoberta pelas aguas de
inundagäo anual.
Mais para o interior, a paisagem dominante
säo os campos narurais, formando excelentes
pastagens com alto valor agrostológico, muito
bem aproveitados pelos pecuaristas locais, para
o criatório, principalmente de bubalinos, embora
seja também prätica comum, a pecuéria bovina,
notadamente de animais nelorados.
Ao lado da pecuäria extensiva, desenvolvese também uma agriculture de ciclo anual, onde
se destacam as culturas do arroz, feijäo, milho,
melancia, meläo e mandioca. Estes produtos säo
consumidos pelos produtores e o excedente é
comercializado com os centros populacionais
próximos. Essa rotina, mesmo praticada ha
séculos, mantém os ecossistemas em equilibrio,

embora a floresta desenvolvida originalmente
nas areas dos diques marginais tenham, em
parte, sido retiradas para o plantio da juta
durante värios anos. Nesses locais, surgiram
novos ecossistemas como capoeiras e, nas areas
mais utilizadas para agriculture, formaram-se
campos de gramineas, onde o capim-mori
{Paspalum fasciculatum) predomina.
Pretende-se intensificar a agriculture nessas
varzeas férteis, adotando-se tecnologias agricolas
modernas com o uso de insumos que necessitam
alcangar a alta produtividade dos ecossistemas
cultivados, sem destrui-los. Somente no Estado
do Parä estima-se a existência de 8,5 milhöes de
hectares de värzeas, com todas as situagöes
conhecidas. Foram selecionadas, tres areas em
locais e situagöes diferentes, para o desenvolvimento desta pesquisa, podendo-se considerälas como representativas dos terrenos de värzea
do Baixo Amazonas paraense: a ilha de Iruquf,
localizada no municipio de Santarém, ocupa uma
ärea de 4.833,93 hectares; as Fazendas Santa Rita,
com 3.015,35 hectares, no municipio de Alenquer
e, Cacaual Grande, abrangendo 2.509,91
hectares, no municipio de Monte Alegre.
Os estudos bäsicos elaborados nessas tres
areas compreenderam o levantamento de
reconhecimento detalhado dos solos na escala
1: 8000, onde procurou-se detalhar as fases de
solos no relativo a vegetagäo e drenagem, além
do mapa de aptidäo agricola na mesma escala.
No decorrer do estudo de campo, foram
colhidas 85 amostras relativas aos horizontes dos
19 perfis descritos e 33 amostras de fertilidade.
Os locais dessas amostragens foram identificados
através do uso de um GPS, permitindo registrar
as coordenadas geogräficas.
De posse de todas as informagöes necessärias, foi elaborado o presente estudo técnico
informativo das condigöes edéficas, cobertura
vegetal, caracterfsticas das värzeas, o uso da terra
e sua aptidäo agricola.
LOCALIZAgÄO GEOGRAFICA
As areas denominadas ilha de Ituqui,
Fazendas Santa Rita e Cacaual Grande pertencem, respectivamente, aos municipios de
Santarém, Alenquer e Monte Alegre, do Estado
do Parä (Fig. 1).
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FIG. 1 - Mapa de Localizagäo das éreas de estudo.
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A ilha de Ituqui situa-se entre os rios
Amazonas e o paranä do Ituquï, entre os
paralelos 2° 25' e 2° 35' de latitude sul, e os
meridianos 54° 10' e 54° 45' de longitude oeste
de Greenwich. As Fazendas Santa Rita, inclufdas
durante os trabalhos de campo, também terras
pertencentes a outras fazendas, Ntais como Bom
Jardim (margem esquerda do p a r a n a de
Alenquer), Casquilho (1° 58' 30"S e 54° 48'
28"W Gr.) e Santa Corina (rio abaixo de Santa
Rita, 1° 58' 28"S e 54° 47' 44"W Gr.), situamse a margem esquerda do parana de Alenquer,
aproximadamente entre os paralelos 1° 50' e
2° 00' de latitude sul, e os meridianos 54° 45' e
55° 00' a oeste de Greenwich.
Cacaual Grande säo terras pertencentes a
E m b r a p a , constituindo o antigo C a m p o
Experimental do entäo Institute Agronömico do
Norte - IAN. Ocorre na regiäo da mesopotamia
do rio Amazonas com o Lago Grande de Monte
Alegre, ao sul e ao norte, respectivamente.
Situa-se entre os paralelos de 2° 20'e 2° 30'de
latitude sul, e os meridianos 54° 00' e 54° 30'
de longitude oeste de Greenwich.
METODOLOGIA DE TRABALHO
A metodologia constou da selegäo de
normas que permitiram o estudo dos solos ao
nivel de reconhecimento detalhado, utilizando-se técnicas de fotointerpretagäo de
fotografias aéreas verticais, baseadas em analise
fisiografica. O trabalho foi dividido em cinco
fases:
1. Preparagäo dos mapas basicos;
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cartografica, utilizando-se as cartas planialtimétricas do D e p a r t a m e n t o do Servigo
Geografico do Exército (DSG). Pära este ajuste,
foram consideradas as coordenadas geogräficas
pertencentes as referidas areas e posteriormente
ampliadas e retificadas no "Reflecting Projector"
para escala de 1: 8000, ou seja, para a mesma
escala das fotografias aéreas utilizadas.
2. Fotointerpretacäo
Foi feito urn "Lay out" das fotografias,
alternado para uma fotoleitura, tendo-se uma
visäo global das tres areas onde foram estudadas
as unidades fisiogräficas e suas relativas
diferengas quanto aos elementos de fotointerpretagäo. Em seguida, foi elaborado um esbogo
das tres areas em estudo, mostrando as principais
paisagens onde foram marcados os pontos
principais das fotografias que serviram de
orientacäo para anälise mais detalhada dos pares
estereoscópios. A classificagäo fisiografica e
analise dos elementos individuais foram feitas
com o auxflio do estereoscópio de espelho
"Sokkisha-4333".
As analises fisiogräficas säo de grande
importäncia do ponto de vista de interpretagäo
para o estudo do solo. Normalmente, diferengas
de associagäo de solos estäo diretamente
correlacionadas a mudanca da paisagem.
Consideraram-se as formas de relevo
(deprimido e diques naturais), drenagem,
tonalidade fotogräfica, uso da terra e vegetagäo,
como os principais elementos na fotointerpretagäo.

2. Fotointerpretacäo;
3. Metodologia de campo;

3 . Metodologia de campo

4. Metodologia de laboratório;

De posse do m a p a bäsico através da
fotointerpretagäo de fotografias aéreas verticais,
escala 1:8000 recentes, setembro de 1996,
percorreram-se diversos locais de interesse para
o mapeamento, usando-se pequeno barco,
cavalos ou mesmo caminhando-se a pé.
Utilizando-se o trado holandês, foram feitas
sondagens até a profundidade de 1,20m, com
o objetivo de se identificar as classes de solos.
A identificagäo dessas classes de solos foi feita
também correlacionando-se o tipo de cobertura

5. Elaboragäo dos mapas de solos e aptidäo
agricola das terras (agroecológico).
1. Pteparacäo dos mapas b a s i c o s
Os mapas basicos foram elaborados a partir
das folhas "Projeto de irrigacäo-arranjo" das tres
areas de estudo, produzido pela Agraria
Engenharia e Consultoria S.A., na escala de
1:7500 e ajustada para melhorar a precisäo
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vegetal e a situagäo geogräfica. Deste modo, foi
possivel em pouco tempo de trabalho de campo,
identificar, que os diques marginais encontramse nos locais mais elevados e os solos säo menos
evoluïdos diageneticamente, constituindo-se
quase sempre os Solos Aluviais. Do mesmo
modo, nos campos baixos, ocorrem os Glei
Pouco Hümico imperfeitamente drenado e/ou
Glei Hümico mal drenado ou imperfeitamente
drenado.
Os perfis pedológicos foram abertos em
trincheiras até aproximadamente l,50m de
profundidade, nas dimensöes convencionais,
contidas no Manual de Descrigäo e Coleta de
Solo no Campo (SBCS. SNLCS, 1984).
Foram descritos nove perfis na ilha de
Ituquf, Santarém, seis perfis em Santa Rita,
Alenquer e quatro perfis em Cacaual Grande,
Monte Alegre, e colhidas 85 amostras, sendo 41
da ilha de Ituquf, 25 de Santa Rita e 19 de
Cacaual Grande, relativas aos horizontes
genéticos.
No que tange a amostragem de fertilidade,
foram colhidas 3 3 amostras compostas a
profundidade de 0-20 cm. Foram utilizados anéis
volumétricos de lOOcc para a avaliacäo das
caracterfsticas fisicas do solo, colhendo-se tres
anéis/horizonte, nos tres primeiros horizontes,
obtendo-se um total de 98 desses anéis.
Na descricäo morfológica dos perfis dos
solos empregou-se os conceitos constantes das
Reuniöes Técnicas de Levantamento de Solo
(Embrapa, 1979 a). Usando-se um GPS,
determinaram-se as coordenadas geogräficas
dos locais onde se procederam as amostragens
de solo, tanto no relativo ä fertilidade, quanto a
perfis pedológicos. Após o mapeamento e com
os resultädos das amostras extras e dos perfis,
fez-se a interpretagäo final, resultando na
elaboracäo do mapa de solos e respectiva
legenda.
4. Metodologia de laboratório
A descrigäo d e t a l h a d a d o s m é t o d o s
utilizados em anälises fïsicas e qufmicas para
caracterizacäo dos solos estä contida no Manual
de Métodos de Anälises de Solo da Embrapa
(Embrapa, 1979 b).

As anälises säo feitas na terra fina seca ao
ar (TFSA), provenientes do fracionamento
realizado após a preparagäo da amostra.
Os resultädos de anälise säo referidos a terra fina
seca, a 105 °C.
Anälises fisicas
a) Densidade aparente: a densidade aparente
(Da) foi determinada pelo "método do anel
volumétrico" e utilizando-se a formula:
Da = M/V (g/cm3). Onde, M = Massa do
solo seco em gramas, V = Volume de
amostra em cm 3 .
b) Anälise granulométrica: p a r a anélise
granulométrica, foi utilizado o "método da
pipeta", conforme o Manual de Métodos de
Anälises de Solo da Embrapa Solos, em que
o agente dispersor foi o Hidróxido de sódio
(NaOH) 1N. E urn método de sedimentacäo,
utilizando pipeta para coletar uma aliquota
a profundidade e tempo determinados.
c) M a c r o p o r o s i d a d e , Microporosidade e
Porosidade total: foi utilizado o "método da
placa porosa", citado no Manual de Métodos
de Anälises de Solo da Embrapa Solos, que
consiste em aplicar uma sucgäo äs amostras
indeformadas previamente saturadas.
d) Curva caracteristica de retengäo da ägua:
para a confecgäo da curva de retencäo de
ägua, foram utilizados dados de retencäo de
ägua nos potenciais correspondentes a
0,06 atm, 0,01 atm, 0,03 arm, 1,0 arm e
15 atm obtidos segundo metodologia
proposta por Richards, citado por Klar.
Anälises quimicas
a) pH em ägua: o pH (em ägua) foi determinado pelo método potenciométrico descrito
no Manual de Métodos de Anälises de Solo
da Embrapa Solos.
b) Carbono organico: foi determinado pelo
método que utiliza o dicromato de potässio
e äcido sülfurico concentrado em solucäo
fosfórica a 5%. A titulagäo é feita com sulfato
ferroso amoniacal.
O percentual de materia orgänica foi
calculado através da seguinte formula: % de
M.O. = % C org x 1,724.
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c) Cations (Ca + + , Mg + + , K + ) e aluminio
trocävel: o calcio e o magnésio foram
determinados por absorgäo atömica; o
potässio, por fotometria de chama; e o
aluminio, por volumetria de neutralizagäo.
d) Fósforo disponfvel: foi determinado por
espectrofotometria.
Nitrogênio Total - determinado por digestäo
da amostra com mistura acida sulfürica na
presenga de sulfatos de cobre e de sódio;
dosagem do N por volumetria com HCl 0,01 N
após a retengäo do HN3 em acido bórico, em
camara de difusäo.
5. E l a b o r a g ä o d o s m a p a s d e s o l o s e
aptidäo agricola das terras (agroecológico)
O estudo da aptidäo agricola dos solos tem
como finalidade fornecer subsfdios para o
aproveitamento agricola dos solos mapeados.
O mapa de avaliagäo dessa aptidäo é decorrente
da interpretagäo detalhada das caracterfsticas
morfológicas, fisicas e quimicas dos solos, bem
como as condigóes ambientais.
O conhecimento destas caracterfsticas é
indispensävel para promover o planejamento do
uso das terras, visando o manejo adequado para
fins de se alcancar boas produtividades agricolas.
As unidades basicas de mapeamento com
os limites de solos e fases, bem como a rede de
drenagem, foram transferidas e ajustadas das
fotografias aéreas para os mapas bäsicos.
Simultaneamente, foram feitas a classificacäo
definitiva dos solos, baseada nas caracterfsticas
morfológicas, fisicas e quimicas, resultantes das
anälises de laboratório. Os mapas agroecológicos
(aptidäo agricola) foram elaborados a partir da
interpretagäo das condicöes agricolas dos solos
estudados, ou seja, fertilidade natural, deficiência
de ägua, deficiência de oxigênio, resistência ä
erosäo e adaptacäo ä mecanizacäo.
A metodologia utilizada segue a orientacäo
de Ramalho Filho et al.(1978) com adaptacäo
devido a escala do estudo e nfvel tecnológico a
ser adotado. Consideraram-se dois nfveis
tecnológicos de manejo: semidesenvolvido-B, e
desenvolvido-C (Tabela 1).
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O nfvel de manejo semidesenvolvido-B estä
baseado em praticas agricolas que refletem um
nfvel tecnológico medio, caracterizado pela
modesta aplicacäo de capital e de resultados de
pesquisa para o manejo, o melhoramento e a
conservacäo das condigóes das terras e lavouras.
As praticas agrfcolas estäo condicionadas,
principalmente, a tragäo animal.
O nfvel de manejo desenvolvido-C se
baseia em praticas agrfcolas que refletem um alto
nfvel tecnológico, sendo caracterizado pela
aplicagäo intensiva de capital e de resultados de
pesquisas para o manejo, o melhoramento e a
conservacäo das condigóes das terras e lavouras.
O uso de mäquinas e implementos agrfcolas estä
presente nas diversas fases da operagäo agricola.
TABELA 1 - Nfveis tecnológicos de manejo,
semidesenvolvido-B e desenvolvido-C.
Semidesenvolvido - B
Bom-B

Regular - b

Restrito - (b)

Desenvolvido - C
Bonn - C

Regular - c

Restrito - (c)

As condigóes agrfcolas das terras säo
avaliadas considerando seis grupos de aptidäo
apresentados por nümeros de 1 a 6. Os grupos
de aptidäo 1,2 e 3 indicam terras cujo tipo de
utilizagäo mais intensivo é a lavoura. O grupo 4
compreende terras em que o tipo de utilizagäo é
a pastagem cultivada; o grupo 5 engloba as terras
nas quais o uso mais intensivo é a silvicultura e/
ou pastagem natural. As terras indicadas no
grupo 6 näo säo recomendadas para qualquer
tipo de utilizagäo (preservagäo ecológica).
Exemplo: simbologia no mapa agroecológico (aptidäo)
lBc =

terras boas para lavoura no nfvel de
manejo B e regular para lavouras no
nfvel de manejo C;

2b (c) = terras reguläres para lavoura no nfvel
de manejo B e restrita para lavouras no
nfvel de manejo C;
5n =

terra com pastagem natural regular para
uso intensivo.

halo Claudio Falesi • Benedito Nelson Rodrigues da Silva
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C L A S S E S D E APTIDAO AGRICOLA
(AGROECOLÓGICA)
As classes de aptidao utilizadas para a
lavoura, nos niveis de manejo B e C, pastagem
cultivada, pastagem natural e silvicultura, foram
definidas como: boa, regular, restrita e näo
recomendada de acordo com o fator limitante
presente nas classes de solo (Tabela 2).
TABELA 2 - Simbologia correspondente as
classes de aptidao agricola das
terras.
Tipos de utilizacäo
Classe de
aptidao agricola

Boa
Regular
Restrita
Näo recomenda

Lavoura Pastagem Silvicultura
cultivada

Pastagem
natural
(conserva^äo)

Ni'vel de
manejo
B.C

Nivel de
Manejo
B

Nivel de
Manejo
B

Nivel de
Manejo
B

BC
bc
(b) (c)

P
P
(P)

S
S
(s)

N
N
(n)

Simbologia correspondente as classes de aptidao agricola das
terras
Classe
de
aptidao
Boa
Regular
Restrita
Näo recomendada

NIVEL B
Baseado em präticas agrïcolas que refletem
urn nivel tecnológico medio. Caracteriza-se pela
aplicagäo modesta de capital e de resultados de
pesquisas para manejo, melhoramento e
conservagao das condigóes do solo e das
lavouras. As präticas agricolas estäo condicionadas, principalmente, ao trabalho bragal e
a tracäo animal.
NIVEL C
Baseado em präticas agricolas que refletem
urn alto nivel tecnológico. Caracteriza-se pela
aplicagäo intensiva de capital e de resultados de
pesquisas para manejo, melhoramento e
conservagäo das condigöes do solo e das
lavouras. A motomecanizagäo esta presente nas
diversas fases da operacäo agricola.

B
B
(b)
N

C
C
(c)
N

GRUPOS DE APTIDAO AGRICOLA:
GRUPO 1- aptidao boa para lavouras em pelo
menos urn dos niveis de manejo
BouC.
GRUPO 2- aptidao regular para lavouras em
pelo m e n o s urn d o s niveis d e
manejo B ou C.
GRUPO 3- aptidao restrita para lavouras em
pelo m e n o s urn dos niveis de
manejo B ou C.
SUBGRUPOS:
2bc* -

NIVEIS DE MANEJO

Tipo de utilizacäo indicado
Lavoura
Niveis de manejo
B
C

aptidao regular para lavoura de ciclo
curto nos niveis de manejo B e C; e
n ä o r e c o m e n d a d a p a r a culturas
perenes.

3(b)c* - aptidao restrita para lavoura de ciclo
curto no nivel de manejo B e regular
para lavouras de ciclo curto no nivel
de manejo C. Näo recomendada para
culturas perenes.
* terras aptas para culturas de ciclo curto adaptadas
e näo recomendada para culturas perenes.
N - terras com classe de aptidäo näo recomendada para o uso agricola.
Nota - Além das areas näo recomendadas para
lavoura, devem ser selecionados módulos nas
outras areas para preservagäo e conservagäo da
biodiversidade, embora tenham aptidäo para o
uso agricola.
Nas Tabelas 3 (Ilha de Ituqui), 4 (Fazendas
Santa Rita) e 5 (Cacaual Grande), observam-se
as classes de aptidäo agricola das terras nos
niveis de manejo B e C, considerando-se os
ecossistemas da planïcie fluvial de inundagäo.

TABELA 3 - Diagnóstico das terras da Ilha de Ituqui - Municipio de Santarém - PA. Classe de aptidäo agricola das terras nos niveis de manejo
B e C. Planiciefluvialde inundacäo relevo piano.
Classif.
Climética
(Koppen)

(Jnldade de mapeamento
Textura

Solos componentes

Simbolo

—

Fase

Relevo

Vegetacäo
Fl.hig.de
vérzea
Campo hig.
de vérzea
Arbustiva
densa
(aningal)
Fl.hig. de

AI

SOLO ALUV1AL Eutrófico Ta

silt.

Pl-

A2

SOLO ALUV1AL Eutrófico Ta

silt.

Pl.

A3

SOLO ALUV1AL Eutrófico Ta

silt.

pl.

Gl

SOLONETZ SOLOD1ZADO Ta

arg-silt.

pl.

G2

GLEI POUCO HÜMICO Eutrófico Ta

arg.

pl.

G3

GLEI POUCO HÜMICO Eutrófico Ta

arg-silt.

pl.

G4

GLEI POUCO HÜMICO Eutrófico Ta
assoc. GLEI HÜMICO Eutrófico Ta

arg-silt.

pl.

silt.

pl.

GLEI POUCO HÜMICO Eutrófico Ta
assoc. a SOLO MEIO ORGÄNICO
Aguas Internas
TOTAL

G5

Classe textural

Argilosa = arg.
Siltosa = silt.

Classe de relevo

Piano = pl.

Veaetacäo

Floresta == fl.
Vérzea = va
Campo = c
Higrófilo = hg

vérzea
Campo alto
hig. vérzea
Arbustiva
densa assoc.
fl.hig de
vérzea
Campo hig.
de vérzea
Arbustiva
densa

Classif.
da
aptidäo

Arjt.aaric.
Unid. de
mapeam.

Area

Niveis de exigências

Fertil.
Corret.

Préticas
Conserv.

Possibilid.
Mecaniz.

ha

%

2bc*

72,31

1,49

2bc'

Fl

Cl

M2

o m-

2bc*

370,72

7,66

2bc*

Fl

Cl

M2

om
f

om

n

2,54

0,52

n

Fl

Cl

M4

Ami

oms

oms-

(3bc)*

469,56

9,71

(3bc)*

Fl

Cl

M3

Ami

om

o m-

2bc*

356,54

7,56

2bc*

Fl

Cl

M2

Ami

om

om

2bc'

706,15

14,6

2bc'

Fl

Cl

M2

Ami

om
f

o m-

3(bc)*

1.673,97

34,02

3(bc)*

Fl

Cl

M3

Ami

om

om

n

30,45

0,62

n

F
F3

C2
C2

M2
M3

1.151,69
4.833,93

23,82

B

C

Ami

om

o m-

Ami

om

Ami

Fatores limitantes

Fertilidade = f
Excesso de
égua =
o
Mecanizacäo = m

Fatores limitantes
Niveis de manejo

Niveis de exiaências de insumos
Präticas
Fertilizantes e
Corretivos=F
Conservacionista=C
Fl = baixo
Cl = baixo
C2 = medio

Possibilidades de
Mecanizacäo=M
M2 = medio
M3 = alto
M4 = muito alto

TABELA 4 - Diagnóstico das terras da Fazenda Santa Rita - Alenquer - PA. Classe de aptidäo agricola das terras nos niveis de manejo B e C.
Planiciefluvialde inundagäo relevo piano.
Unidade de mapeamento
Fase

Textura

Classif. Fatores limitantes
Climética Niveis de manejo
(Koppen)

Classif.
da
aptidäo

Apt.agric.
Unid. de
mapeam.

Area

Niveis de exigências

Fertil. Präticas
Corret. Conserv.
Simbolo

Solos componentes

Relevo

AI

SOLO ALUVIAL Eutrófico Ta

silt.

pl.

A2

SOLO ALUVIAL Eutrófico Ta

arg-silt.

pl.

A3

SOLO ALUVIAL Eutrófico Ta

silt.

A4

ALUVIAL Eutrófico Ta

arg-silt.

pl.

Gl

GLEI POUCO HÜMICO Eutrófico Ta

silt.

pl.

G2

SOLONCHACK Eutrófico Ta

arg-silt.

Pl.

G3

GLEI POUCO HÜMICO Eutrófico Ta

silt.

Pl.

G4

GLEI POUCO HÜMICO Eutrófico Ta

m. arg.

Vegetacäo
Fl.hig.de
värzea
Campo hig.
de värzea
Campo denso
hig. de värzea
Campo baixo
hig. de värzea
R.hig. de
värzea
Campo hig.
de värzea
Arbustiva
densa hig.
(aningal)
Campo hig.
de värzea
assoc. com
arbustiva densa

D
Aguas Internas

Argilosa = arg.
Siltosa = silt.

Classe de relevo

Piano = pl.

%

Ami

om

o m-

2bc*

153,09

5,07

2bc*

Fl

Cl

M2

Ami

om

om-

2bc*

652,9

21,65

2bc*

Fl

Cl

M2

Ami

om

n

2,76

0,09

n

Fl

Cl

M4

Ami

om
f
om

o m-

(3bc)

67,01

2,22

(3bc)*

Fl

Cl

M3

Ami

om

om-

2bc*

76,04

2,52

2bc*

Fl

Cl

M2

Ami

oms

oms

3(bc)

921,29

30,55

3(bc)*

Fl

Cl

M3

Ami

om

o m-

n

48,93

1,62

n

Fl

Cl

M4

3(bc)*

95,82

3,17

3(bc)*

Fl

Cl

M3

Ami

-

2,27
0,07
995,24 33,04
3.015,35

TOTAL
Classe textural

ha

Vegetacäo

Floresta = fl.
Värzea = va
Campo = c
Higrófilo= hg

Fatores limitantes

Fertilidade = f
Excesso de ägua = o

Possibilid.
Mecaniz.

Niveis de exigências de insumos
Fertilizantes e
Präticas
Corretivos=F
Conservacionista=C
Fl = baixo
Cl = baixo

Possibilidades de
Mecanizacäo=M
M2 = medio
M3 = alto
M4 = muito alto

TABELA 5 - Diagnóstico das terras da Area do Cacaual Grande - Monte Alegre - PA. Classe de aptidäo agricola das terras nos niveis de
manejo B e C. Planiciefluvialde inundagäo relevo piano.
Unidade de mapeamento

Fase
Textura

Solos componentes
SOLO ALUV1AL Eutrófico Ta
SOLO ALUVIAL Eutrófico Ta

silt.
silt.

A3

SOLO ALUVIAL Eutrófico Ta

silt.

A4

SOLO ALUVIAL Eutrófico Ta

silt.

A5
Gl
G2

GLEI POUCO HUMICO Eutrófico Ta
GLEI POUCO HUMICO Eutrófico Ta
GLEI POUCO HUMICO Eutrófico Ta

silt.
silt.
arg-silt.

G3

GLEI POUCO HUMICO Eutrófico Ta

silt.

G4

GLEI POUCO HUMICO Eutrófico Ta
assoc. GLEI HUMICO Eutrófico Ta
GLEI POUCO HUMICO Eutrófico Ta
assoc. GLEI HUMICO Eutrófico Ta

silt.

Simbolo
AI
A2

G5

G6
G7

GLEI POUCO HUMICO Eutrófico Ta
GLEI POUCO HUMICO Eutrófico Ta
assoc. a SOLO MEIO ORGÄNICO
TOTAL

Classe textural
Argilosa = arg.
Siltosa = silt.

Classe de relevo
Piano = pl.

silt.

silt.
silt.

Veaetacäo
Floresta = fl.
Varzea == va
Campo = c
Higrófilo = h 9

Relevo
Veqetagäo
pl. Fl.hig.de varzea
pl. Campo hig. de
varzea
pl. Arbustiva densa
hig. (aningal)
Pl. Fl. hig. assoc. a
campo alto hig.
de varzea
Pl- Arbustiva hig. varzea
Pl. Fl.hig.de varzea
Pl. Campo alto hig.
de varzea
pl.
Arbustiva densa
assoc.a fl. hig.
de varzea
Pl. Campo baixo
hig. de varzea
Pl. Campo hig. de
varzea assoc.com
arbustiva hig.
pl. Fl.hig. de varzea
pl. Arbustiva hig.
densa

Classif.
Climatica
(Koppen)

Classif.
da
aptidao

Area

Apt. agric
Unid. de
mapeam.

Niveis de exigências

Fertil.
Corret.

Préticas
Conserv.

Possibilid.
Mecaniz.

B
om
om

C
o mo m-

2bc*
2bc*

ha
23,36
158,39

0,93
6,31

2bc*
2bc*

Fl
Fl

Cl
Cl

M2
M2

om

n

133,26

5,3

n

Fl

Cl

M4

Ami

om
f
om

o m-

2bc*

13,94

0,55

2bc*

Fl

Cl

M2

Ami
Ami
Ami

om
om
oms

omomoms

2bc*
2bc*
2bc*

711,06
146,23
188,16

28,38
5,82
7,49

2bc*
2bc*
2bc*

Fl
Fl
Fl

Cl
Cl
Cl

M2
M2
M2

Ami

om

om-

3(bc)*

207,34

8,26

3(bc)*

Fl

Cl

M3

Ami

om

o m-

3(bc)*

337,44

13,44

3(bc)*

Fl

Cl

M3

Ami

om

om

3(bc)*

32,53

1,29

3(bc)*

Fl

Cl

M3

Ami
Ami

om
om

om
om

2bc*
3(bc)*

505,33
52,87

20,13
2,1

2bc*
3(bc)*

Fl
Fl

Cl
Cl

M2
M3

Ami
Ami
Ami

Fatores limitantes
Fertilidade = f
Excesso de Agua = 0
Mecanizacäo = m

Fatores limitantes
Ni'veis de manejo

2.509,91
Niveis de exiaências de insumos
Fertilizantes e
Praticas
Corretivos:=F
Conservacionista=C
Fl = baixo
CI = baixo

%

Possibilidades de
Mecanizacäo= M
M2 = medio
M3 = alto
M4 = muito alto
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CRITERIOS PARA ESTABELECIMETO
E SUBDIVISÄO DAS ÜNIDADES DE
SOLOS E FASES EMPREGADAS
Os critérios e normas para o estabelecimento e subdivisäo das unidades de solo estäo
de acordo com as normas usadas pela Embrapa
Solos.
CARÄTER ÄLICO,
EUTRÓFICO

DISTRÓFICO

E

O termo Alico é utilizado para os solos que
apresentam saturagäo com aluminio superior a
50%; o Distrófico é utilizado para os solos que
apresentam saturagäo de bases (V%) baixa, ou
seja, inferior a 50%; e o Eutrófico é utilizado
para os solos que apresentam alta saturagäo de
bases, isto é, superior a 50%.
TIPOS DE HORIZONTE A
Para a subdivisäo das classes de solos,
foram considerados os seguintes tipos de
horizonte A:
Horizonte A proeminente: é comparävel ao
horizonte A chernozêmico quanto a cor, carbono
orgänico, conteüdo de fósforo, consistência,
estrutura e espessura, diferenciando-se apenas
por apresentar saturacäo de bases inferior a 50%.
Horizonte A moderado: é um horizonte
superficial que apresenta teores de carbono
orgänico variävel, espessura e/ou cor que näo
satisfaga aqueles requeridos para caracterizar
um horizonte A chernozêmico ou proeminente,
além de näo satisfazer, também, os requisites
para caracterizar um horizonte A antrópico,
turfoso e fraco.
TEXTURA
Säo considerados os seguintes grupamentos
de classes de textura:
Textura argilosa: compreende classes
texturais ou parte delas, tendo na composicäo
granulométrica de 35% a 60% de argila.

Textura muito argilosa: compreende a classe
textural argilosa com mais de 60% de argila.
Textura média: c o m p r e e n d e classes
texturais ou partes delas, tendo na composicäo
granulométrica menos de 35% de argila e mais
de 15% de areia, excluidas as classes texturais
areia e areia franca.
ARGILA DE ATIVIDADE BAIXA (Tb) E DE
ATIVIDADE ALTA (Ta)
O conceito de atividade das argilas se refere
a capacidade de permuta de cations (valor T) da
fracäo mineral, ou seja, deduzida a contribuigäo
da materia orgänica. A atividade alta expressa
valor igual ou superior a 24 meq/100g de argila e
a atividade baixa, inferior a esse valor.
VEGETAQÄO
As fases quanto ä vegetagäo natural visam
fornecer subsidios relacionados, principalmente,
ao maior ou menor grau de umidade em
d e t e r m i n a d a area, t e n d o em vista ser a
vegetagäo o principal indicador das caracterfsticas climaticas de uma area. As fases
empregadas estäo de acordo com as descrigoes
do item referente a vegetacäo.
RELEVO
Para o relevo, foram empregadas fases com
o objetivo de fornecer subsidios ao estabelecimento dos graus de limitagöes ao emprego
de maquinas e implementos agricolas e fornecer
indicacöes a susceptibilidade a erosäo dos solos.
As fases de relevo utilizadas estäo de acordo com
as classes de relevo que se seguem:
Piano: superffcie de topografia esbatida ou
horizonte, onde os nivelamentos säo muito
pequenos, com expressiva ocorrência de areas
com declives de 0% a 3 % .
Piano de varzea: superffcie de topografia
horizontal com expressiva ocorrência de areas
com declives de 0% a 1%. Ocorre em regiöes
sujeitas a influência de flutuacäo dos niveis das
aguas no periodo das cheias e vazante.
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DRENAGEM
Com referenda a drenagem, foram usadas
as seguintes classes:
Imperfeitamente d r e n a d o : a a g u a é
removida do solo lentamente, de tal modo que
este p e r m a n e c e m o l h a d o por p e r i o d o
significativo, mas näo durante a maior parte do
a n o . Os solos desta classe c o m u m e n t e
apresentam uma camada de permeabilidade
lenta do solum, lengol freatio alto, adigäo de agua
através da translocacäo lateral interna ou alguma
combinacäo destas condicöes. Normalmente
apresentam algum mosqueado de reducäo no
perfil, notando-se na parte baixa indfcios de
gleizagäo.
Mal drenado: a agua é removida do solo
täo lentamente que este permanece molhado
durante grande parte do ano. O lencpl freatico
comumente esta proximo da superficie durante
consideravel parte do ano. As condigöes de ma
drenagem säo devidas ao lencpl freatico elevado,
a camada lentamente permeavel no perfil, a
adigäo de agua através da translocagäo lateral
interna ou algumas combinagöes. E frequente a
ocorrência de mosqueado no perfil e caracteristicas de gleizagäo.
Muito mal drenado: a agua é removida do
solo täo lentamente que o lengol freatico
permanece a superficie ou proximo dela durante
a maior parte do ano. Solos com drenagem desta
classe usualmente ocupam areas planas ou
depressöes, onde ha freqüentemente estagnagäo
de agua. E comum nos solos desta classe
caracteristicas de gleizagäo e/ou acümulo, pelo
menos superficial, de materia organica ("muck"
ou "peat").
FATORES DE FORMA£ÄO D O S SOLOS
As areas estudadas (ilha de Ituqui, Cacaual
Grande e Santa Rita) pertencem a planicie fluvial
de inundagäo do Baixo Amazonas. Estendemse na diregäo E-W ao longo das margens do rio
Amazonas, q u e é urn rio a n a s t o m o s a d o
(entrelagado) formando ilhas, furos, paranäs,
igapós, etc. As värzeas näo säo totalmente
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planas. Observa-se u m a parte mais alta
formando uma faixa mais ou menos estreita que
acompanha a margem do rio (dique natural),
que normalmente é recoberta por uma "floresta
ciliar". A proporgäo que se afasta do leito do
rio, surgem os campos naturais e, nas depressöes,
ocorrem os lagos normalmente rasos, mas, de
grandes extensöes e que näo secam totalmente
no periodo de estiagem.
De acordo com Huber (1909), o Baixo
Amazonas compreende desde a desembocadura
do rio Xingu até a boca do rio Trombetas, näo
incluindo as regiöes das Ilhas e do Estuario
Amazonico. Sob os pontos de vista pedológico
e geológico, é constituido de solos hidromórficos
com classes e fases diversificadas, com presenga
de areia e principalmente de silte, argila e detritos
orgänicos, pertencentes ao periodo atual ou
Holoceno. A vegetagäo é campestre, associada
ä vegetagäo arbustiva densa (aningal, etc.) e a
floresta higrófila de värzea.
Estas äreas estäo submetidas diretamente
ao controle do rio Amazonas, subdivididas em
alagadas e inundäveis. As areas alagadas
correspondem aos trechos que, mesmo no
periodo de menor volume das äguas, estäo
submersas com läminas de ägua de alguns
centimetros ou embrejados. As areas inundäveis
permanecem alagadas apenas no periodo das
enchentes (fevereiro a julho).
Na planicie fluvial de inundacäo surgem os
paranäs, furos, igarapés, rios, brejos e igapós,
cordóes e canais, cursos fluviais anastomosados
com inümeras ilhas. Nesta regiäo do Baixo
Amazonas, a planicie torna-se mais alongada e,
eventualmente, pode atingir mais de 30km,
como acontece proximo a foz do rio Tapajós.
Tanto na margem direita, como na margem
esquerda, freqüentemente a formagäo Barreiras
aproxima-se do rio Amazonas, limitando-se com
rebordos pronunciados.
Dentre os principais cursos fluviais que
alimentam o potencial hidrico do rio Amazonas
que contribui para elaborar a planicie fluvial,
destacam-se os rios Madeira, Tapajós e CuruäUna, pela margem direita, e o Urubu, Uatuamä,
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Nhamunda, Curua e Maicuru, pela margem
esquerda. Dentre os grandes lagos da planicie
fluvial de inundagäo, podem-se destacar na
regiäo e s t u d a d a , o Lago G r a n d e , nas
proximidades de Monte Alegre, e o lago
Itandeua, proximo a Alenquer. De urn modo
geral, estes lagos estäo ligados ao sistema de
drenagem por pequenos furos, que na época
de estiagem ficam secos. Existem grandes ilhas
nesta unidade, destacando-se, na regiäo
estudada, a ilha Grande do Tapara, situada em
frente a Santarém, e a ilha de Ituquï.
As ilhas d e m o n s t r a m o efeito de
colmatagem, existindo normalmente lagos em
seu interior, que se ligam ao sistema de
drenagem. Os paranas säo cursos de agua que
retornam ao mesmo rio de onde se originaram,
destacando-se proximo a area de viabilidade do
"Projeto Santa Rita", o paranä de Alenquer. Na
planicie fluvial de inundagäo destacam-se
também as restingas fluviais direcionadas
geralmente a favor do fluxo de ägua do rio
Amazonas.
Analisando-se a planicie fluvial amazönica,
no trecho Santarém-Belém, pöde-se definir as
proximidades do Alto Estrutural de Monte
Alegre, com limite para diferentes aspectos nas
formas de relevo. Barbosa et al. (1974) citam
que os processos de colmatagem säo mais
eficientes ä montante da foz do rio Xingu. Entre
este rio e o Arco Estrutural de Monte Alegre,
observa-se que a planicie fluvial amazönica é
compacta em fungäo da intensa colmatagem que
ocorreu e continua ainda a se processar. As
diferengas na forma de relevo coincidem com a
divisäo da bacia sedimentär amazönica.
Combinando-se esses critérios geológicos e
geomorfológicos, passou-se a reconhecer o Arco
Estrutural de Monte Alegre como divisor do
Baixo e Medio Amazonas.
Tratando-se de uma planicie fluvial formada
por sedimentos aluviais recentes e sendo o clima
fator de formagäo mais ativo nas regiöes
tropicais, a sua influência fica atenuada pela
condigäo de relevo deprimido e, conseqüentemente, pelo hidromorfismo, os quais
condicionam a formagäo de solos p o u c o
desenvolvidos.

A ilha do Ituqui-Santarém esta inserida no
ecossistema do Baixo Amazonas e pertence a
duas feigöes fisiogräficas: a planicie fluvial de
i n u n d a c ä o , s e n d o u m a area a p l a i n a d a
resultante da acumulagäo fluvial de areia, silte,
argila e detritos orgänicos, sujeita a inundacöes
periódicas, representando aproximadamente
60% da ilha e, a planicie fluvial alagada,
resultante da acumulagäo de detritos minerais e
orgänicos c o n s t a n t e m e n t e a l a g a d a ou
e n c h a r c a d a c o m p o r t a n d o lagos e canais
entrelagados. A vegetagäo predominante é
campestre e arbustiva, associada a floresta
higrófila de restinga, constituindo as fases e o
regime hidrico das classes dos solos.
A area de Santa Rita-Alenquer, pertence a
planicie fluvial de inundagäo, que é uma area
a p l a i n a d a , formada por acumulagäo de
sedimentos do Quaternario arual (Holoceno).
Grande parte da area estä constantemente
encharcada, comportando lagos e canais, com
excegäo dos diques marginais e depósitos
aluviais, que apresentam cotas mais elevadas,
embora sejam aparentemente mais baixas que
os diques e restingas da ilha do Ituquï e Cacaual
Grande. Esses ecossistemas condicionaram a
formagäo de solos hidromórficos, cujo material
de origem é derivado de sedimentos minerais e
orgänicos do periodo Holoceno.
A area de Cacaual Grande-Monte Alegre
esta situada ä margem e s q u e r d a do rio
Amazonas, pertence a planicie fluvial de
inundagäo, sendo uma ärea aplainada, sujeita a
inundagöes periódicas, com cotas nos diques
marginais aparentemente um pouco mais
elevadas que os da ilha do Ituqui e Fazenda
Santa Rita. E constituida de sedimentos recentes
pertencentes ao periodo atual ou Holoceno,
d a n d o origem aos solos hidromórficos
eutróficos, com composigäo granulométrica de
argila, silte e detritos orgänicos. A vegetagäo
dominante é a de campo natural e arbustiva,
associada a floresta higrófila de värzea.
ECOSSISTEMA
O ecossistema é uma unidade integrada,
constituida de plantas e animais que interagem
e cuja existência depende da manutengäo de
estruturas e fungöes bióticas e abióticas. E
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formado, portanto, pelo conjunto integrado do
clima, solo, microorganismos, plantas e animais.
Conceitualmente, o ecossistema indica as
unidades bäsicas da natureza, onde os animais e
plantas se relacionam intimamente com os fatores
abióticos, formando, deste modo, um sistema.
O ecossistema é a unidade bäsica da ecologia.
As tres areas estudadas: ilha de Ituqui, Santa
Rita e Cacaual Grande, apresentam fisionomias
semelhantes, distinguindo-se perfeitamente os
ecossistemas próprios, cada urn com suas
caracteristicas estrururais individualizadas.
Os principais ecossistemas existentes säo:
floresta higrófila de värzea (restinga arbórea,
dique marginal), floresta de igapó, campo
higrófilo de restinga (campos altos, restinga),
campo higrófilo värzea (campos baixos), aningal,
lagos e lagoas.
FLORESTA HIGRÓFILA DE VÄRZEA
Este ecossistema desenvolve-se nos diques
marginais, também conhecidos regionalmente
como varzea alta. Trata-se de uma vegetagäo
arbórea, florestal, designada por alguns autores
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como floresta ombrófila aluvial. Apresenta
quatro ecotipos dominantes, Virola surinamensis
(Myristic ucuuba branca); Hura creptans
(Euforbiacea agacu); Capirona
huberiana
(Rubiacea pau mulato) e Ceiba pentrandra
(Bombacacea Samauma). E uma floresta propria
(Ducke & Black, 1954).
As imbaubeiras (Cecropias) säo vistas nos
trechos em formacäo, que estäo sendo invadidos
pela mata pioneira. Proximo as margens dos
diques ou restingas, podem ocorrer formacöes
de Oeiras {Salix humboldtiana), podendo estar
associadas de Alchornea castaneifolia e de
Sapium (tartaruguinha) (Pires, 1973).
Murga Pires, notävel cientista que estudou
profundamente a flora da regiäo amazönica, cita
que praticamente näo hä ocorrência de palmeiras
nas värzeas do Baixo Amazonas e que, via de
regra, o cerne das ärvores é mais mole do que as
espécies próprias da terra firme (Pires, 1973).
As florestas de värzea ocupam os terrenos
mais elevados, junto aos rios, locais onde se
processa a deposicäo natural das particulas mais
grosseiras contidas em suspensäo nas äguas do
rio Amazonas (Fig.2).

FIG.2 - Floresta higrófila de värzea, desenvolvida è margem do rio Amazonas.
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a piranheira (Piranhea trifoliata), o taperebä
{Spondias mounhin), a pracuuba {Lecointea
amazonica), a macacaüba (Plafymiscium ulei),
a ucuüba branca (Virola surinamensis),
a
andiroba {Carapa guianensis), o paraparä
[Cordia tetranda) e a mutambeira {Guazuma
ulmifolia). Esses autores informam também que
o marimari grande (Cassia grandis) e o tachizeiro
{Triplaris surinamensis) chamam a atengäo
quando recobertos pela floragäo que ocorre no
inïcio do periodo da estiagem.

Os campos, ao contrario, localizam-se nas
partes mais baixas, distantes do rio onde säo
depositados os sedimentos mais finos (limo e
argila) (Fig.3).
A mata da värzea na Amazönia é menos
rica em espécies de érvores do que a mata de
terra firme.
Ducke & Black (1954) se referem a
samaumeira {Ceiba pentranda) como sendo
uma espécie comum e considerada a mais alta,
encontrada em todas as florestas de varzea
localizada desde o Estado do Para até o leste do
Peru. A muiratinga {Olmediophaena maxima)
pode se igualar a samaumeira no que se refere
a altura.

Salientam q u e a unica espécie de
seringueira existente na värzea localizada entre
os rios Negro e Xingu é a Hevea spruceana,
conhecida vulgarmente como seringueira
barriguda. Esta espécie é comumente localizada
nas margens pantanosas e em lagos.

As espécies munguba (Bombax munguba),
tacacazeiro (Sterculia elata), pau mulato
(Calycophyllum Spruceanum), castanha-demacaco (Couroupita subsessilis), parica grande
(Pithecolobium niopoides) e värias espécies de
Ficus alcangam também grandes dimensóes.

Urn fato curioso salientado também por
Ducke & Black (1954) é que as espécies de
Vochisiaceas, curiosamente parecem estar
ausentes na floresta da värzea d o Baixo
Amazonas, estando, entretanto, muito presente
nas matas do Alto Amazonas e seus tributärios.
Os solos desenvolvidos nesse ecossistema säo
os Aluviais e Glei Pouco Hümico.

As espécies de menores alturas que as
citadas, embora de porte elevado, encontradas
no ecossistema da floresta higrófila de varzea säo:
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FIG. 3 - Paisagem de campo baixo localizado nas partes mais baixas dos terrenos de värzea.
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FLORESTA
DE IGAPÓ
O termo "igapó"
constitui na Amazonia uma das mais
expressivas formas
de regionalismo e
que, segundo Moreira (1970), ressente-se de certa imprecisäo, que näo só
tem dado margem a
flutuagöes no seu
emprego como dificultado até mesmo a
sua c o m p r e e n s ä o
pelos cientistas e
mesmo até entre eles
ha divergências.

FIG.4 - Fisionomia tipica do ecossistema de floresta de igapó.

A conceituagäo de igapó de Bates (1944)
difere com a de Huber (1909) e deste para o
que considera Moura (1943).
Do mesmo modo, ha divergências entre os
vocabularistas, enquanto a maioria define o
termo como floresta pantanosa, floresta alagada,
mato alagadigo, etc., outros näo relacionam o
igapó a conotagäo vegetal, mas a sinönimo de
pantano, charco ou lezira, sem referenda ao
ambiente florestal (Moreira, 1970). Esse autor
conceitua o termo igapó, considerando duas
situagöes distintas: o "lato sensu" e em sentido
restrito. No primeiro caso, igapó é o conjunto
das terras inundaveis pelo Amazonas e seus
afluentes, constituindo a planicie de inundagäo
da Bacia Amazönica. Nessa conceituagäo, igapó
é antönimo de terra firme, correspondendo na
regiäo amazönica ao pantanal da Bacia Platina.

Entretanto, no sentido restrito, Moreira
(1970) refere-se ao igapó aos trechos alagados
de mata, ou em termos mais geogräficos, äs
alagagóes ou estagnagóes em ambiente florestal,
quando permanente, e em condigöes fisiogräficas locais. Neste caso o igapó é formado
quando ocorrer dificuldade de escoamento da
ägua ou deficiência de drenagem e uma
vegetagäo peculiar arbórea florestal.
No sentido restrito, portanto, näo basta uma
area ser alagada para ser considerada urn igapó,
como do mesmo modo näo o säo as varzeas
baixas do estuärio com regime de marés, mesmo
sendo revestidas por vegetagäo palustre de
razoavel porte.

Nesse sentido lato, o igapó é a denominagäo indigena da planicie de inundagäo,
englobando näo só as varzeas, como também
os tesos e as restingas (igapó alto).

Pires (1973) define igapó como sendo as
areas muito encharcadas, com alagagäo
permanente, aguas paradas ou quase paradas,
localizadas próximas a terra firme, sendo
formadas tanto por aguas barrentas quanto por
aguas pretas, pobres de sedimentos (Fig.4).

A expressäo atual de värzea, contraria ä
terra firme, chamava-se no, passado, igapó,
simplesmente pela influência indigena, surgindo
as expressöes caa-igapó, no caso de floresta
inundävel e caa-eté, isento de inundagäo.

Esse cientista considera a vegetagäo de
igapó muito especializada, entretanto mais pobre
no relativo ao numero de espécies. Uma
caracterfstica da paisagem deste ecossistema é
a presenga nas ärvores de grandes sapopemas
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de sustentagäo, de raizes expostas e também de
raïzes respiratórias que se adaptaram as
condigóes de solo inundado.
Como acontece com as matas de värzea,
as de igapó säo biologicamente muito mais ricas
em associagóes e inter-relagöes entre as plantas
e animais. Nota-se urn maior numero de nichos
ecológicos e variagóes microclimaticas
(Pires, 1973).
As espécies mais comumente localizadas no igapó säo: Ficus pulchella, Ficus spp.,
Virola surinamensis,
Mauritia
martiana,
Symphonia globulifera, Hura creptans, Licania
macrophylla, Andripetalum pubescens, Vetairea
guianensis, Hymenaea palustris, Astrocaryum
jauari, Bactris maior, Iriartea ventricosa, além de
muitas outras espécies.
Entre as plantas aquaticas, citam-se a
Montrichardia
arborescens,
Urospatha,
Nymphaea, Rapatea, Eichornia, etc.
O solo encharcado do igapó é extremamente äcido, uma conseqüência da elevadissima
concentragäo de materia orgänica n ä o
decomposta, semidecomposta ou totalmente
transformada em humus, existente na primeira
camada do perfil do solo.
CAMPO HIGRÓFILO DE RESTINGA

campestre, pioneira, dominada por gramineas
e ciperaceas do gênero paspaium e cyperus.
Nestes campos ocorrem lagoas recobertas
parcialmente por plantas aquaticas (hidrófilas),
q u a n d o flutuantes em äguas profundas
representadas por Eichornea (aguapé) e quando
em aguas rasas, por Nynpheia.
As restingas säo ecossistemas localizados em
terrenos mais altos, pouco inundaveis e quando
ha ocorrência de floresta é frequente a presenga
de muitas espécies que normalmente säo restritas
a mata de terra firme (Ducke & Black, 1954).
Desenvolvem-se em cotas topogräficas mais
baixas que as restingas ou diques marginais e
mais elevadas do que os campos higrófilos de
varzeas (baixos).
Estes campos altos säo comumente
revestidos por vegetagäo herbacea nativa,
destacando-se com forte predominäncia o
capim-mori (Paspaium fasciculatum), canarana
mais frequente nas vastas areas de campo do
Baixo Amazonas. Essa vegetagäo forma vistosa
pastagem natural, embora näo muito agradävel
aos animais, pois somente quando as plantas se
e n c o n t r a m em estädio inicial de desenvolvimento säo apeteciveis aos bubalinos e
bovinos (Fig.5).
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Os caules reptantes emaranhados formam
a superficie do solo uma rede protetora a terra
de aluviäo recentemente depositada. Seus caules
eretos formam uma densa vegetagäo, com altura
variando de 1 a 2 metros.
Existe uma estreita correlagäo entre os
campos de restinga (altos) com o capim-mori.
Esta espécie de graminea näo ocorre nos
campos mais baixos onde a drenagem é mais
deficiënte.
Na faixa de transigäo entre o dique
marginal, outrora com floresta, e o campo
higrófilo de varzea - campo alto, em decorrência
do uso do solo com queimadas, formaram-se
extensas areas homogêneas com uma vegetagäo
constituida predominantemente por uma planta
herbacea conhecida regionalmente pela
denominagäo de artemisia (Ambrosia
artemisufolia L.). Essa planta invasora possui
uma altura média de 1,5 metro, de folhas
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fendidas de coloragäo verde-escura na parte
dorsal e prateada na ventral.
As folhas, flores e raizes säo usadas em
medicina doméstica, para controle de inümeras
enfermidades, citando-se entre elas a anemia,
cólicas, diarréia, epilepsia, gastrite, verminose
intestinal e reumatismo. Tem também
agäo inseticida e no combate a malaria
(Vieira, 1991).
O solo desenvolvido neste ecossistema é o
Glei Pouco Hümico imperfeitamente drenado.
CAMPO HIGRÓFILO DE VARZEA (CAMPOS
BAIXOS)
Os campos higrófilos de varzea ocupam as
areas mais baixas que os campos anteriormente
citados. Näo ha presenca do mori e comumente
se observam areas alagadigas em pleno periodo
de estiagem e as espécies säo tipicas de terrenos
de ma drenagem (Fig.6).

FIG.6 - Campo higrófilo de varzea (campo baixo), com ausência do capim-mori e presenca de area alagadica. Ambiente propicio
para criatório de büfalos.
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Black (1950) identifica dois tipos de
vegetagäo aquatica, constituindo dois ecossistemas distintos: plantas verdadeiramente
aquäticas e plantas anffbias. No primeiro caso,
näo ocupam posigäo de destaque na flora
amazönica, säo plantas com folhagem em geral,
largas e com mecanismo de adaptacäo a viverem
sempre dentro d'agua. Säo as espécies Aguapé
(Eichornia),
Uapé (Nymphaea),
Mururé
{Pontederia), Pistia, Vitória Régia, Neptunia
oleracea, Salvinia, Azolla, Ceratopteris, além de
outras.
No segundo caso, formam o ecossistema
das plantas anfïbias, representadas em destaque
pelos capins, onde estäo também incluidas as
canaranas.
Ainda Black, em sua formidävel publicagäo
intitulada "Os capins aquaticos da Amazönia"
(Black, 1950), faz uma apreciacäo detalhada
sobre a tipica vegetacäo aquätica da Amazönia,
citando as espécies de gramineas especializadas
que vicejam nesse ambiente, bem como os seus
valores forrageiros. Analisa o comportamento
desses capins, tanto no periodo chuvoso,
quanto na época de estiagem. Apresenta com
detalhes urn capitulo inteiramente dedicado a
identificagäo das espécies b a s e a d a s em
caracteres vegetativos - Chave para as espécies
de capins-aquaticos da Amazönia.
Nesses campos, as gramineas predominantes säo: perimembeca ou canarana rasteira
(Paspalum repens), pomonga ou andré-quicé
(Laeerzia hexandra Sw.), arroz bravo (Oryza),
uama (Luziola spruceana), que constituem
elementos importantes na vegetagäo da regiäo.
Estas gramineas possuem rizomas
formando complexos emaranhados e cujos
colmos em geral säo robustos, constituindo-se
em excelentes pastagens naturais de alto valor
forrageiro.
Nestes vastos campos naturais predominam
os solos Glei Pouco Hümico mal drenado e o
Glei Hümico mal drenado.

ANINGAIS
S ä o formagöes vegetais a l o n g a d a s ,
onde ha predominäncia da espécie aninga
(Dieffembachia seguine). Os aningais formamse em terrenos muito baixos, alagadigos,
permanecendo por todo ano com excesso de
agua. A presenga de material orgänico na
primeira camada do solo, em diversos estädios
de decomposicäo determina a existência dessa
vegetagäo. Predomina a atividade anaeróbica
no processo de decomposigäo de material
humoso.
Os aningais distribuem-se em formagöes
homogêneas, bastante peculiares, sendo notados
pela situacäo alongada e estreita, acompanhando as depressöes alagadas permanentemente (Fig. 7).
Além da caracteristica botanica impar, os
aningais apresentam peculiaridade faunistica,
embora näo se constituindo em urn ambiente
atrativo para a pesca ou mesmo para a caca.
Os peixes conhecidos como "peixes do
mato", onde se destacam o jandia ou jaü (Bagrus
mesops), o jeju (Erythrinus unitaeniatus), o
tamuatä {CaUichthvs caUichthvs) e a traira
[Macrodon trahira) habitam este ecossistema.
Além desses peixes, os ofïdios, quelönios e
baträquios, complementam o ecossistema da
fauna do aningal.
Os aningais representam urn ecossistema
que abriga uma fauna tïpica, mantendo-se em
perfeito equilibrio com o ambiente.
Os solos säo Orgänicos ou Semi-Orgänicos,
muito mal drenados, excessivamente acidos,
uma conseqüência do elevado valor de materia
orgänica mal decomposta.
LAGOS E LAGOAS
Säo formagöes baixas, permanentemente
ou intermitentemente inundadas, onde säo
encontradas espécies aquäticas como peixes,
quelönios e répteis (Fig.8).
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FIG.7 - Terrenos baixos mal drenados onde se desenvolvem os aningais.
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No perfodo da safda das aguas, que
corresponde ao veräo amazönico, a agua é
evaporada e/ou drenada, descobrindo-se vastas
extensöes de c a m p o s baixos e x p o n d o
excelentes pastagens naturais, destacando-se as
g r a m i n e a s e algumas leguminosas com
espinhos (Fig.9).
Entre as principals, destacam-se a pirimembeca (Paspalum repens Berg.), que é uma
canarana rasteira de excelente valor agrostológico; peripomonga, também conhecida por
andré-quicé, ceneuaua, arroz bravo, arroz caiena
{Laeerzia hexandra Swart.),
largamente
distribufda em toda a zona tropical. Na Amazönia
é encontrada desde os sopés dos Andes até a
foz do Amazonas, em todo o estuario. E comum
nas varzeas do Baixo Amazonas estar associado
com o pirimembeca. O peripomonga ou andréquicé é excelente forrageira, e, de acordo com
Black (1950), é a meihor forrageira nativa
conhecida. Entre as leguminosas, destaca-se o
"juquiri"(Schranckia leptocarpa De.) de habito
rasteiro, e s c a d e n t e , porém q u a n d o n ä o
molestada, produz uma espessa biomassa de
dificil transposigäo, devido ä forte presenca de
aeüleos.

Parte desses ecossistemas quando descobertos, com a safda da agua, durante o perfodo
mais severo da estiagem, identificam-se solos
como os Glei Pouco Hümico mal drenado e o
Glei Hümico mal drenado.
VISÄO GENERALIZADA D O S ECOSSISTEMAS
Ao se percorrerem as areas estudadas,
vislumbra-se, inicialmente, o ecossistema dos
diques marginais, constituindo o que comumente se denomina de varzea alta, as margens
do grande rio Amazonas, paranä de Ituqui e
parana de Alenquer. A biomassa da floresta, aqui
desenvolvida, sobrepuja a da floresta encontrada
nas restingas inferiores.
Os campos altos ocupam vastas extensöes,
sendo revestidos predominantemente pelo
capim-mori (Paspalum fasciculatum), o que
caracteriza este ecossistema. Além desta
graminea, é comum em alguns locais, a presenca
marcante da espécie denominada de artemisia,
planta herbäcea invasora e sem valor agrostológico, entretanto é utilizada em medicina

FIG.9 - Formagöes com periodos de inundaeäo e seco durante a baixada das aguas, apresentando excelentes pastagens de gramineas
e leguminosas.
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FIG.10 - Fenömeno da paisagem da varzea do Baixo Amazonas, onde a "terra cresceu", expondo uma exuberante pastagem de
Mori, em Cacaual Grande.

caseira. Do mesmo modo, pode-se encontrar o
algodäo bravo (Ipomea fistulosa), bem como o
mata-pasto (Cassia tora L.). Onde se observa o
capim-mori, pode-se afirmar, de imediato, que
o local tem nfvel topografico mais elevado, ou
que, a "terra cresceu", expressäo comumente
usada regionalmente. Este fato p o d e ser
presenciado em Cacaual Grande, no Campo
Experimental da Embrapa, em uma vasta
extensäo de terra que "surgiu" em 1970,
margeando o rio Amazonas, formando em solo
Aluvial Eutrófico, uma verdejante pastagem de
mori (Fig. 10).
Deve-se salientar, entretanto, que esta
graminea é uma forrageira mediocre, transmitindo inclusive um sabor desagradavel ao leite
das vacas. O Paspalum fasciculatum Willd é
conhecido como mori, murim ou muri. E uma
das canaranas mais freqüentes, segundo Le
Cointe (1947), nas margens dos rios e lagos.
A grande importäncia desta gramfnea nos
campos do Baixo Amazonas é a ambiental, por
ter caules grossos e reptantes trangados,

recobrindo espessamente a superffcie do solo,
sendo inclusive densamente foliaceos. Recobre
as aluviöes fixando o solo. O capim-mori, por
ser fixador, é o fator principal segundo Black
(1950), que transforma uma area de milhares
de quilömetros quadrados de lago raso, no qual
progressivamente väo aparecendo outros capins,
arbustos, resultando finalmente em urn terreno
näo alagadigo.
Outra paisagem que se destaca nos terrenos
das varzeas do Baixo Amazonas säo os aningais,
ocupando os terrenos mais baixos e alagadigos
durante todo o ano. Este ecossistema é formado
basicamente pela espécie aninga (Dieffembachia
seguine), especializada em viver em solo
orgänico, acido e muito mal drenado, em cujo
ecossistema, endêmico, abriga uma fauna tfpica.
Säo formagóes alongadas, onde as espécies de
aningas atingem alturas acima de 4 metros,
destacando-se, por isso, dos campos que os
circundam. Os aningais estäo em perfeito
equilibrio com o ambiente das varzeas.
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Na paisagem das värzeas dos rios maiores
da Amazönia, e, particularmente nas areas
estudadas, säo encontradas estreitas faixas de
aluviöes mais elevadas, onde ocorrem riscos de
inundagöes nas grandes enchentes, säo
d e n o m i n a d a s de "Restingas". Nas areas
florestadas, além da vegetagäo tïpica de värzea,
ocorre também, espécies de terra fir me, como
por exemplo samaüma {Ceiba pentandra) e o
pau-mulato {CalycaphyUum
spruceanum).
Nos campos de restinga, a vegetagäo e herbäcea
com predomfnio de gramineas.
Outros componentes importantes do
ambiente das areas baixas inundadas do Baixo
Amazonas säo os lagos e lagoas. Estas formagöes
geogräficas, durante o perfodo das cheias, se
interligam formando um verdadeiro "mar
interno" de ägua doce. Com a saida das aguas
durante o veräo amazönico, considerävel massa
de ägua é evaporada ou drenada, surgindo as
lagoas e descobrindo magnfficos campos
narurais, que säo aproveitados pelos bubalinos
e bovinos.

Nesses lagos e lagoas habitam diversas
espécies de peixes, destacando-se a traira,
pirarucu, pirapitinga, tucunaré, surubim, pacu,
acari, tamuatä, aruanä, tambaqui, etc. Os
tracajäs, jacarés, arraias, além de outros,
c o m p l e m e n t a m a fauna aquätica desse
ambiente. As arraias säo em nümero considerävel, sendo bastante temidas pelos habitantes
narurais que dificilmente entram desprotegidos
em suas äguas.
No sistema dos lagos, säo vistas belfssimas
gargas, mergulhöes, piagocas, gaivotas,
marrecas, saracuras, além de outras espécies. As
gargas, além de sua elegäncia, desempenham
uma relevante atividade junto aos bubalinos,
convivendo pacificamente com estes extraordinärios animais, controlando naturalmente os
carrapatos e outros ectoparasitas. Onde säo
encontrados rebanhos de büfalos mergulhados
nos lagos e em terrenos alagadigos, säo também
vistas as elegantes gargas, desempenhando
a sua nobre missäo. Elas pousam com sua
leveza, complementando esta formidävel
paisagem amazönica que é a värzea do Baixo
Amazonas (Fig.ll).

FIG. 11 - Sistema de lagos e campos baixos com capim andré-quicé, observando-se lote de büfalos convivendo com as elegantes
gargas.
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FIG. 12 - Figura tipica da varzea do Baixo Amazonas, observando-se o ribeirinho convivendo em harmonia com o ecossistema.

Destaca-se o homem ribeirinho, atuando
quase sempre em perfeita harmonia com o
ecossistema, dele retirando o alimento diario,
indispensävel ao sustento de sua famflia e
comercializando os produtos extrativos, juntando
com os colhidos de sua lavra (melancia, milho,
feijäo, meläo, etc). Normalmente säo pequenos
criadores de bubalinos e de bovinos usando
terras próprias ou arrendadas (Fig. 12).
Os médios pecuaristas produzem leite e
came que säo comercializados com Santarém,
Alenquer e Monte Alegre. Como näo adotam
praticas de introdugäo de gramfneas e
leguminosas forrageiras, bem como dificilmente
procedem praticas de limpeza dos campos, o
ecossistema mantém-se em perfeito equilfbrio.
O ambiente fechado da ilha de Ituqui, por
exemplo, encontra-se em perfeita harmonia
entre os seus diversos ecossistemas inclusive com
o homem.
CLIMA
As areas objeto deste estudo, ilha de Ituqui,
Santa Rita e Cacaual Grande, pertencentes aos

municfpios de Santarém, Alenquer e Monte
Alegre, respectivamente devido as suas posicöes
geograficas, recebem as mesmas caracteristicas
gerais de clima que toda a regiäo situada nas
latitudes e longitudes semelhantes se submetem.
Para o estudo climatico, tomando-se os
dados do Posto de Taperinha (Santarém), Tabela
6, que dista cerca de 2km da ilha de Ituqui, 70
km de Santa Rita (Alenquer) e 17 km de Cacaual
G r a n d e (Monte Alegre), foi possfvel se
determinar as condigöes de clima bastante
satisfatórias para as localidades, dentro dos
limites de mesoclima ou clima regional.
O tipo climatico predominante da regiäo em
estudo, segundo dados obtidos pelo Posto de
Taperinha (Santarém), é o Ami, da classificacäo
de Koppen, com regime pluviométrico anual
elevado, sendo a altura das chuvas do mês com
menor queda inferior a 60 mm, estagäo
r e l a t i v a m e n t e seca, entretanto o total
pluviométrico anual é suficiente para manter o
perfodo. Este tipo climatico é uma transigäo entre
os tipos Afi e Awi.
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TEMPERATURA DO AR

UMIDADE RELATIVA

As temperaturas do ambiente säo sempre
elevadas. As minimas variam de 21,9°C,
determinada em meados de julho, a 33,1°C no
mês de outubro, e a média anual é de 22,6°C.
As temperaturas maximas oscilam entre 30,0 °C,
ocorrentes nos meses de fevereiro, margo e abril,
justamente os meses de maior precipitagäo
pluviométrica, dai as menores temperaturas e
32,7 °C no mês de setembro. As temperaturas
médias têm uma pequena variagäo, de 25,5 °C
a27,0°C(Tabela6).
TABELA 6. Dados climaticos obtidos pelo
Posto de Taperinha, Santarém, Pa.
Mês
Médias

Temperatura
(CC)
Max. Min.

lnsolacäo Unidade Precipitacäo
(horas
relativa pluviométrica
(e décimos)
(mm)
(%)

Jan.

25.8

30.8

22.7

142.1

85

173.3

Fev.

25.5

30.0

22.5

105.9

87

275.9

Mar.

25.5

30.0

22.6

107.6

88

335.2

Abr.

25.6

30.0

22.8

117.9

88

327.8

Mai.

25.6

30.3

22.7

146.7

89

286.5

Jun.

25.4

30.4

22.3

177.5

88

175.5

Jul.

25.4

31.0

21.9

213.7

86

202.7

Ago.

26.2

32.0

22.2

243.6

83

42.9

Set.

26.7

32.7

22.8

222.9

80

37.7

Out.

27.0

33.1

23.0

230.1

78

49.3

Nov.

26.9

32.6

23.1

194.9

79

58.1

Dez.

26.5

31.9

22.9

188.6

80

104.6

Ano

26.0

31.2

22.6

2091.5

84

1969.0

A u m i d a d e relativa do ar é elevada
durante todo o ano, sendo uma conseqüência
da precipitagäo pluviométrica anual. A umidade relativa varia de 78% (outubro) a 89%
(maio). Os meses com menores quedas de
chuvas apresentam menores percentagens de
umidade relativa do ar. A média anual é de
84%(Tabela6).

PRECIPITAQÄO PLUVIOMÉTRICA
A queda total anual de chuvas atinge a
2.000 mm, com distribuigäo irregular, definindo
do is periodos, um chuvoso, de dezembro a julho,
e outro com estiagem, de julho a novembro.
Os meses mais secos säo agosto, setembro,
outubro e novembro, cujo total de chuvas
alcanga somente 188 mm, o que corresponde a
apenas 10,17% do total anual. Os meses de
fevereiro, margo, abril e maio totalizam 1.225,4
mm, correspondendo a 62,21% da queda de
chuvas anual (Tabela 6).

INSOLAQÄO

O Tipo Ami é definido como:

Os dados registrados de insolagäo def inem
que a regiäo fica submetida a urn total de brilho
solar anual acima de 2.000 h. Este valor é
bastante significativo, pois indica um grau de
nebulosidade relativamente elevado. Isto
significa que em värios dias do ano o ambiente
se encontra nublado.

A - Clima cuja média mensal de temperatura
minima é superior a 18 °C, constituindo,
assim, habitat da vegetacäo mesatérmica;

DISPONIBIUDADE DE ÄGUA NO SOLO

Fonte: Bastos (1972)

m - Estagäo seca de pequena duracäo, porém
com umidade suficiente para manter a
floresta tropical;
i - Amplitude térmica inferior a 5 °C, entre a
temperatura média do mês mais quente e
a do mês mais frio.

Através de Thornthwaite, determinou-se
para a regiäo em estudo o teor de ägua no solo
em forma disponivel, assim como o excesso e
deficiência, segundo método de balango hïdrico
de Thornthwaite, 1995 (Tabela 7).
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TABELA 7. Balanoo hidrico para a regiäo em
estudo, segundo Thornthwaite.

mm
700

Mês

Ägua armazenada
(mm)

Excedente
(mm)

Deficiéncia
(mm)

Jan.

47

-

-

Fév.

125

91

-

Mar.

125

217

-

Abr.

125

214

-

Mai.

125

172

-

Jun.

114

66

-

Jul.

58

-

-

Ago.

48

-

27

Set.

-

-

84

Out.

-

-

58

Nov.

-

•-

68

Dez.

-

-

32

Precipltacäo

2.096mm.

Evap. Pot.

1.558mm.

Evap. Real

1.312mm.

Exc.

784mm.

Del.

246mm.

Excedente
Deficiéncia
Reposicäo
Retirada

Pelos cälculos do balango hidrico (Fig. 13),
pode-se observar que a agua armazenada no
solo se estende durante urn periodo prolongado
do ano, de Janeiro a agosto e, conseqüentemente, ha excedente de agua de fevereiro a
junho e as deficiências hidricas ocorrem nos
meses de menor queda pluviométrica, ou seja,
de agosto a dezembro. Estes cinco meses de
carência de agua no solo devem ser considerados quando se pretende desenvolver culturas
agricolas sensfveis a deficiéncia hfdrica.

VARZEAS DO BAIXO AMAZONAS
CONSIDERAQÓES GERAIS
A bacia amazönica é caracterizada por
i n ü m e r o s rios e i g a r a p é s , s e n d o o rio
Amazonas o que desagua maior volume de
agua para o mar.
A a g u a b r a n c a do majestoso rio é
conseqüência dos processos de erosäo nos
Andes, que säo muito intensos e de alta carga
de sedimentos. E rica de sedimentos organo-

FIG. 13 - Balango hfdrico segundo Thornthwaite, em
Santarém, PA, 1995.

minerais e a pequena transparência dessas
aguas é indicativo da grande quantidade
de materia sólida em suspensäo nela contida
(Sioli, 1951).
A agua é, sem düvida, urn fator importante na paisagem amazönica, näo somente
referindo-se ao extraordinario rio, mas também,
aos inümeros rios e igarapés que contribuem
para a formagäo dos rios caudalosos. E incomparävel a rede de igarapés na Amazonia, que é
muito densa. Os lagos que acompanham os
grandes rios, tipicos de areas alagäveis, värzeas
e igapós, säo em nümeros incalculäveis. No
conjunto caracterizam a paisagem amazönica.
Os rios Amazonas, Purus e Madeira, por
serem ricos em sedimentos, encheram seus vales
quase que completamente. A largura e a profundidade de seus leitos correspondem a quantidade de agua a ser transportada.
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A bacia hidrografica amazönica é superior a
6.000.000 km 2 , abrangendo uma area de
drenagem envolvendo seis paises sul-americanos.
As terras i n u n d a d a s pelas äguas do
Amazonas - as värzeas e os igapós, principalmente as primeiras, apresentam consideravel
importäncia ä agropecuäria da regiäo, devido ä
relativa elevada fertilidade dos solos. Essas
värzeas recebem periodicamente uma fertilizacäo
natural, o c a s i o n a d a pela deposigäo de
sedimentos contidos em suspensäo nas äguas
barrentas.
Estas terras de aluviöes recentes,
ocupando 25 milhöes de hectares, formam
extensa planicie baixa, de solo fértil, e que
durante o periodo de estiagem fica até poucos
metros acima do nivel do rio, permanecendo
seca. Durante o periodo chuvoso, permanece
inundada em diferentes alturas.
No decorrer dos estudos realizados no
campo, foram feitas avaliacöes em diversos locais
e situacóes no relativo äs alturas alcancadas pelas
äguas das enchentes (Tabela 8 e Fig. 14),
aproveitando-se as marcas visiveis registradas
nos troncos das ärvores (Fig. 15).
Observando-se a paisagem da värzea
nota-se que é coberta de campos, interrompidos
ocasionalmente, por grupos de ärvores e
arbustos, dando-lhe um aspecto de parque
(Fig. 16).
Nos campos, em locais de terrenos mais
elevados, nota-se a presenca de uma floresta
aberta de värzea, com composigäo floristica
propria, diferente da floresta alta de "terra firme",
bem como do igapó.
Sioli (1951) relata em Problemas da
Limnologia Amazönica, que a deposicäo mais
forte do material suspenso na égua branca
ocorre no dique marginal, explicando que a
ägua branca, rica de sedimentos, penetra com
as enchentes nos terrenos de värzea, sendo
freada pela vegetagäo arbórea, provocando a
sedimentagäo maior. A ägua com maior
correnteza adentra pelo terreno da värzea com
menor quantidade de sedimentos, principalmente os mais grosseiros (areias).

TABELA 8 - Altura alcancada pela camada de
ägua ocasionada pela enchente de
1996.
Altura
(m)

Localiza^äo geografica

Ecossistema
Campo alto de Muri - CAM

2° 29' 46" S
54° 34' 67" WGr

0,90

2° 29' 50" S
54° 33' 99" WGr

2,20

2° 28' 32" S
54° 33' 11" WGr

2,70

Aningal - A
Ilhä de Ituqui, Santarém

2° 28' 30" S
54° 32' 42" WGr

1,30

Dique Marginal - DM
Ilha de Ituqui, Santarém

2° 28' 36" S
54° 32' 41" WGr

1,70

Restinga arbórea marginal - RA

2° 29' 24" S
54° 33' 58" WGr

2,27

Campo baixo - CB
Ilha de Ituqui, Santarém

2° 31' 10" S
54° 30' 21" WGr

0,50

Restinga arbórea - RA
Ilha de Ituqui Fazenda Santa
Terezinha

1,50

Dique Marginal - paranä de
Alenquer - DM

Ilha de Ituqui, Santarém
Campo baixo - CB
Ilha de Ituqui, Santarém

Ilha de Ituqui, Santarém

1° 58' 02" S
54° 49' 55" WGr

Fazenda Born Jardim Alenquer

1° 58' 28" S
54° 47' 34" WGr

1,40

Restinga arbórea - RA
Fazenda Santa Corina Alenquer

1° 57' 45" S
54° 50' 48" WGr

1,80

Restinga arbórea - RA
Fazenda Santa Rita - Alenquer

0,40

Restinga arbórea do
Cacaualinho - RA

2° 23' 29" S
54° 20' 55" WGr

Cacaual Grande - Monte Alegre

2° 22' 51" S

2,40

54° 22' 04" WGr

Campo baixo com paricas de
campo - CB
Cacaual Grande - Monte Alegre

:

1-1

1

8,8 -

e,
|

I

g-

-

1,8-

•

16,80

~\

1

i

1

1

1

1

1

i

1

1
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FIG. 14 - Alturas das aguas de inunda^äo do rio Amazonas,
medidas em diferentes ecossistemas de värzea.
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FIG. 15 - Restinga arbórea observando-se as marcas das enchentes registradas nos troncos das arvores.

c^.
.w*

FIG.16 - Paisagem da varzea observando-se areas de campos interrompidas ocasionalmente, por grupos de arvores e arbustos,
dando-lhes um aspecto de parque.
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Nas partes mais baixas, localizam-se bacias
rasas, onde se formam os lagos e as lagoas. Nas
areas de campo säo vistas também florestas
idênticas do dique marginal, estendendo-se
estreitamente em linhas retas ou formando
curvas. Säo as antigas linhas marginais do rio
onde a sedimentacäo era mais intensa.
Para se ter idéia do volume dos sedimentos
contidos no rio Amazonas, Katzer (1933)
estimou que este grande rio, anualmente despeja
pelo furo de Óbidos 618.156.000t, em média,
de sólidos em suspensäo e que estäo dissolvidos
na ägua. Segundo esse cientista, dois tergos
desse volume säo partïculas minerais em
suspensäo.
Sioli (1951) identificou os volumes quïmicos
da ägua do rio Amazonas de amostras colhidas
em Santarém, revelando alto teor em sais
dissolvidos e pH praticamente neutro (Tabela 9).
TABELA 9 - Analise fisico-quimica da ägua do
rio Amazonas.
pH
C0 2 Iivre
CO2 bicarbonatos
Calcio
Ferro total
Cloretos
Nitratos (N2 05)
Äcidos Sflico (Si 0 2 )

6.90
mg/l
7.15
17.32
9.1
0.38
0.30
0.28
6.00

O rio Amazonas possui a maior concentragäo de sais minerais dissolvidos em suas
cabeceiras, s e n d o menor no periodo da
enchente, mais abaixo de seus afluentes e, ao
alcangar a foz, o conteüdo de sais minerais é
um tergo da initial. Este fato é conseqüência da
interagäo com seus afluentes (Junk, 1983).
Esta formidävel planicie baixa - värzea
apresenta grande potencial agricola capaz de ser
utilizado na produgäo de alimentos bäsicos, com
vistas a atender a crescente demanda nacional
e mundial.
A utilizacäo dessas terras para fins agricolas
tem desafiado durante décadas a sua maior
ocupagäo, devido basicamente as limitagöes no

relativo ao excesso de agua durante um periodo
do ano, ocasionado pelas enchentes do rio
Amazonas. Estas terras têm sido cultivadas
exclusivamente através dos séculos, por
pequenos agricultures e criadores, obtendo boas
produtividades, conseqüência da elevada
concentragäo de nutrientes no solo.
O sucesso do uso da terra de värzea do
Baixo Amazonas reside no desenvolvimento e
na adequagäo de tecnologias para utilizar os
beneficios das inundagóes sazonais, como a
fertilizagäo natural, o controle de parasitas e
ervas daninhas, bem como, ä adequagäo de
técnicas de cultivo e manejo a esses solos. Isto é
possivel, ou pelo menos, näo muito diffcil, se
houver urn planejamento agroecológico,
indispensävel para avaliar näo somente o
potencial das terras, como também, estabelecer
p a r ä m e t r o s de viabilidade tecnológica e
econömica de mecanismos de drenagem e
irrigagäo e preservagäo do equilibrio dos
ecossistemas existentes. Pode-se e deve-se
desenvolver a e c o n o m i a s u s t e n t a d a dos
ambientes das värzeas sem destrui-los.

LEGENDA DAS CLASSES DE SOLO
ILHA DO ITUQUI - SANTARÉM - PARA
PLANICIE FLUVIAL DE INUNDAgÄO DO
BAIXO AMAZONAS
Aj - SOLO ALUVIAL Eutrófico Ta, textura
franco-siltosa, floresta higrófila de värzea,
relevo plano (Dique Natural).
A2 - SOLO ALUVIAL Eutrófico Ta, textura
siltosa, campo higrófilo de värzea, relevo
plano (Dique Natural).
'
A3 - SOLO ALUVIAL Eutrófico Ta, textura
siltosa, vegetagäo arbustiva densa
dominante, relevo plano (Dique Natural).
Gj - SOLONETZ SOLODIZADO Eutrófico Ta,
textura siltosa, floresta higrófila de restinga,
relevo plano.
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G2- GLEI POUCO HUMICO Eutrófico Ta,
textura argilosa, campo alto higrófilo de
restinga, relevo piano.
G 3 - GLEI POUCO HUMICO Eutrófico Ta,
textura argila siltosa, vegetacäo arbustiva
densa associada a floresta higrófila de
värzea, relevo piano.
G 4 - GLEI POUCO HUMICO Eutrófico Ta,
textura argila siltosa, campo baixo associado
a GLEI POUCO HUMICO Ta campo baixo
higrófilo de varzea, relevo piano (area muito
mal drenada).
G 5 - GLEI POUCO HUMICO Eutrófico Ta,
textura siltosa associado a solos meio
organico vegetagao arbustiva de varzea,
relevo piano (aningal).

FAZENDA SANTA RITA - ALENQUER/
PARA
PLANICIE FLUVIAL DE INUNDAQÄO DO
BAIXO AMAZONAS
Aj - SOLO ALUVIAL Eutrófico Ta, textura
siltosa, floresta higrófila de värzea, relevo
piano (Dique Natural).
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G 4 - GLEI POUCO HUMICO Eutrófico Ta,
textura muito argilosa, campo higrófilo de
värzea com ocorrência de vegetacäo
arbustiva esparsa, relevo piano.
D - Dique artificial (sistematizado para cultivo
de arroz irrigado).
CACAUAL GRANDE - MONTE ALEGRE
PLANICIE FLUVIAL DE INUNDAQÄO DO
BAIXO AMAZONAS
Aj - SOLO ALUVIAL Eutrófico Ta, textura
siltosa, floresta higrófila de värzea, relevo
piano (Dique Natural).
A2 - SOLO ALUVIAL Eutrófico Ta, textura
siltosa, campo higrófilo de värzea, relevo
piano (Dique Natural).
A3 - SOLO ALUVIAL Eutrófico Ta, textura
siltosa, v e g e t a g ä o arbustiva d e n s a
dominante higrófila de värzea, relevo piano.
A4 - SOLO ALUVIAL Eutrófico Ta, textura
siltosa, vegetagäo arbórea e s p a g a d a
associada a campo alto higrófilo de värzea,
relevo piano.

A^, - SOLO ALUVIAL Eutrófico Ta, textura
siltosa, campo higrófilo de varzea, relevo
piano (Dique Natural).

A5 - SOLO ALUVIAL Eutrófico Ta, textura
siltosa, vegetagäo arbustiva higrófila, relevo
piano (aningal).

A3 - SOLO ALUVIAL Eutrófico Ta, textura
siltosa, campo denso higrófilo de varzea,
relevo piano.

Gx - GLEI POUCO HÜMICO Eutrófico Ta,
textura siltosa, floresta higrófila de restinga,
relevo piano.

A4 - SOLO ALUVIAL Eutrófico, textura argila
siltosa, campo baixo higrófilo de varzea,
muito mal drenado relevo piano.

G 2 - GLEI POUCO HÜMICO Eutrófico Ta,
textura siltosa, campo alto higrófilo de
restinga, relevo piano.

Gj - GLEI POUCO HUMICO Eutrófico Ta,
textura siltosa, floresta higrófila de restinga,
relevo piano.

G 3 - GLEI POUCO HÜMICO Eutrófico Ta,
textura siltosa, vegetagäo arbustiva densa
associada a Floresta higrófila de värzea,
relevo piano.

G2 - SOLONCHAK Eutrófico Ta, textura siltosa,
campo higrófilo de varzea, relevo piano.
G 3 - GLEI POUCO HUMICO Eutrófico Ta,
textura siltosa, vegetacäo arbustiva densa
higrófila de värzea, relevo plano (Aningal)

G4 - GLEI POUCO HÜMICO Eutrófico Ta,
textura siltosa, associado a GLEI POUCO
HÜMICO Eutrófico Ta, campo baixo
higrófilo de värzea, relevo piano.
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G 5 - GLEI POUCO HUMICO Eutrófico Ta,
textura siltosa, associado a GLEI POUCO
HUMICO Eutrófico Ta, c a m p o baixo
higrófilo de varzea intercalado com
vegetagäo arbustiva espacada, relevo plano
(muito mal drenado).
G 6 - GLEI POUCO HUMICO Eutrófico Ta,
textura siltosa, floresta higrófila de värzea,
relevo plano (mal drenado).
G 7 - GLEI POUCO HUMICO Eutrófico Ta,
textura siltosa, associado a solos meio
orgänico, vegetacäo arbustiva densa, relevo
plano (aningal).
DESCRICÄO DAS UNIDADE DE SOLOS
SOLOS HIDROMÓRFICOS GLEIZADOS
EUTRÓFICOS
Com esta denominacäo, estäo inclufdas as
unidade de solos hidromórficos classificados
como Glei Pouco Hümico e Glei Hümico com
suas diferentes fases, que juntamente com os
solos de formagäo recente-Aluviais, os Salinos e
Alcalinos (Halomórficos), constituent as varzeas
das areas estudadas.
GLEI POUCO HÜMICO
Säo solos hidromórficos, desenvolvidos em
relevo plano, inundaveis pelas aguas do rio
Amazonas por urn periodo aproximado de seis
meses, deixando depositado material sedimentär. Esse material constitui-se principalmente
de particulas finas de silte e argila e outros
minerais como a muscovita, além de elementos
orgänicos. E evidente a presenga de fragmentos
de mica branca (muscovita) dispersos no perfil
do solo. Esse mineral é o principal responsävel
pelo bom teor de potassio permutavel existente
nos horizontes dos perfis de solo.
Säo solos de formacäo recente, quaternaria
do periodo Holoceno. Säo imperfeitos a mal
drenados e de textura fina e macia, devido ä
predominäncia da fracäo silte na composicäo
granulométrica do solo. Este componente

participa com cerca de 70% na granulometria
do solo, dai a sua jovialidade diagenética. Estes
solos estäo em plena evolugäo. O perfil é
constituido de um horizonte A orgäno-mineral,
pouco profundo, seguindo-se de horizontes
fortemente gleizados (acinzentados), com
presenca de mosqueados de coloragöes diversas,
tais como: amarelo-brunado, bruno-forte, brunoamarelado e vermelho. Estas condigöes de
gleizagäo säo ocasionadas pela oscilagäo do
lengol freätico, resultando processos de redugäo
e oxidacäo nas diversas camadas destes solos.
Quando estas camadas ou horizontes estäo
molhados, falta o ar e, conseqüentemente,
oxigênio; o ferro livre trivalente é reduzido.
Quando o lengol freätico baixa, o ar e o oxigênio
podem entrar nas diversas camadas arravés dos
poros, e o ferro é oxidado. Esta oxidacäo, no
entanto, näo é homogênea; diversas partes,
especialmente próximas das raïzes e também das
fendas säo oxidadas, enquanto outras partes
ainda permanecem reduzidas. Tem-se entäo,
como conseqüência, urn perfil com matiz cinza
e manchas amarelas e avermelhadas, que säo
os mosqueados.
O perfil da unidade tem seqüência de
horizontes Al, ABg, BAg, Btg, ICg e IIC2g, com
profundidade de 150 cm ou mais. Os horizontes
do perfil possuem coloracóes bruno, brunoescuro, cinzento-escuro, bruno-acinzentadoescuro, cinzento-muito-escuro e cinzento com
mosqueados de coloragöes variaveis (ver
descrigäo dos perfis). Na textura predomina a
fragäo silte, em quase todos os perfis, daï a
sensagäo macia siltosa determinada no campo.
Pode ocorrer perfis com elevada percentagem
de argila, inclusive com valores acima de 60%.
A estrutura determinada com o solo seco é
forte e variando de blocos subangulares a
colunar e prismatica. Quando os horizonte B e
C se encontram molhados, a estrutura é maciga
coerente; e seco expóe colunas e prismas. Nos
horizontes com elevados valores de silte, a
consistência é friävel e ligeiramente plastica e
näo pegajosa. Entretanto, nos solos argilosos
passam a plästicos e pegajosos, se secos, säo
duros a muito duros.
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Na descricäo dos perfis durante os trabalhos
de campo observou-se que existe predominäncia
de porös finos, o que foi confirmado através das
analises fisicas no laboratório.
No relativo as caracteristicas quimicas, o
Glei Pouco Hümico estudado nas värzeas dos
tres locais do Baixo Amazonas p o d e ser
considerado como solo fértil ou eutrófico devido
a elevada saturacäo de bases trocaveis e muito
baixa saturacäo de aluminio. As bases trocaveis
de calcio e magnésio predominam no complexo
sortivo do solo, sobrepujando os valores de
potassio e sódio. Como os valores dessas bases
permutaveis säo elevados, neutralizam em
grande parte o aluminio do solo e, conseqüentemente, os valores do potencial de
hidrogênio iönico se aproxima do neutro. Ha
casos, entretanto, em que o pH, em alguns
horizontes, se aproxima de 5,0.
Os valores de materia orgänica säo mais
elevados no horizonte superficial, como
decorrência da deposicäo de material orgänico
procedente näo somente dos sedimentos, mas
também, da vegetagäo incorporada ao solo
através da ciclagem.
De maneira geral, existe uma predominancia da fragäo silte na composigäo
granulométrica do solo, vindo em seguida a
fracäo argila. Em alguns casos, nos solos muito
argilosos, a argila supera o silte. Tratando-se de
solo hidromórfico, os valores do grau de
floculacäo säo inferiores a 50%, indicando a
dificuldade de drenagem da agua de infiltracäo.
A elevada potencialidade dos solos
formadores das varzeas do Baixo Amazonas
deve-se a periodica deposigäo dos sedimentos
trazidos em suspensäo nas äguas do rio
Amazonas, renovando, com isso, constantemente os teores dos elementos nutritivos.
O Glei Pouco Hümico ocorre formando os
campos altos e baixos e também äs restingas,
inclusive em algumas situagöes, os diques
marginais.
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GLEI HÜMICO
O Glei Hümico é uma unidade constituida
por solos hidromórficos, mal drenados, de
formacäo recente, sedimentär, apresentando um
horizonte A, preto, com elevado teor de materia
orgänica.
Apresenta seqüência de horizontes A, ABg,
BAg e Cg com zonas de reducäo e abundantes
mosqueados como decorrência da oscilagäo
freatica ou da ägua das inundacóes e consequente
oxi-redugäo do ferro. Difere do Glei Pouco
Hümico, por possuir horizonte A mais profundo
e teor de materia orgänica mais elevado e ainda
por ter drenagem mais imperfeita.
Situa-se em areas de cota topogräfica mais
baixa, formando depressöes inundadas, sendo
os locais que mais tempo permanecem com agua
durante o ano. Sua ocorrência é bem mais
reduzida que o Glei Pouco Hümico com quem
acham-se associados.
SOLOS HALOMÓRFICOS
S ä o desenvolvidos sob condigöes
imperfeitas de drenagem e caracterizados por
concentracóes anormais de sais nos horizontes,
refletindo em suas propriedades fisicas e
quimicas.
Nas areas e s t u d a d a s observou-se a
presenga de solos salinos ou Solonchak e
também de Solonetz-Solodizado. O primeiro em
Alenquer (Perfil Al-01, AG 34) e o segundo em
Santarém, ilha de ltuquï (Perfil IT- 02, AG-20).
Os Solonchak resultam de acumulacäo de sais
solüveis de cälcio, magnésio e potassio, no
horizonte de superficie, processo denominados
de salinizacäo. Os anions säo na maioria cloretos
e sulfates com alguns carbonatos e bicarbonatos
(Richards, 1954).
Podem ser vistos, irregularmente, ä
superficie destes solos, uma crosta branca de sais
denominados de eflorescência, que durante a
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época chuvosa esses sais säo dissolvidos e
temporariamente levados em profundidades até
alcangar a agua freatica. Como ha predominäncia
de sais de calcio e magnésio sobre os sais de sódio,
estes solos apresentam ligeira alcalinidade e o
pH raramente supera o indice 8.
A elevada concentragäo de sal evita a
dispersäo dos granulös do solo, proporcionando
condigäo fisica favorävel a utilizagäo agrïcola,
entretanto a produgäo agrïcola de determinadas
culturas nestes solos somente é possïvel após a
instalagäo de sistema de drenagem e redugäo
da concentragäo salina.
Os Solonetz formam-se mediante condigöes
que possibilitam a elevada concentragäo de
sódio tornar-se associada aos coloides. O pH é
elevado por causa do sódio adsorvido e da
presenga de carbonato de sódio.
Na area em estudo classificou-se esta
unidade como Solonetz Solodizado, que säo
solos com horizonte B solonetzico e a parte
superficial do solo é mais acida que o horizonte
B bastante alcalino (Perfil IT- 02, AG- 20).
Os perfis destes solos caracterizam-se também
pela presenga de forte estrutura colunar e
prismätica, principalmente quando se encontram
secos, onde inclusive acumulam-se sais de
coloragäo branca. Esta estrutura é conseqüência
do estado de desfloculagäo das argilas coloidais
(Fig.17).
Ocorrem em campos baixos, muito mal
drenados, associados ou näo ao Glei Hümico.
SOLOS ORGÄNICO E MEIO ORGÄNICO
Estes solos fazem parte dos ecossistemas
dos aningais e dos igapós, que permanecem
constantemente saturados de ägua durante
quase todo o ano. Possuem a superffcie, elevada
concentragäo de materia orgänica, äcida
decomposta ou parcialmente decomposta.
Esse material orgänico com decomposigäo
anaeróbica é de coloragäo escura, acida, consti-

tuindo o horizonte A. Abaixo deste horizonte
desenvolvem-se camadas argilo-siltosas de
coloragäo cinzenta, maciga coerente, onde
predomina a redugäo do ferro. Säo solos que
näo devem ser utilizados para atividades
agricolas, devendo permanecer conservados nas
condigöes naturais.
SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS
Os solos Aluviais Eutróficos formam-se nas
margens dos rios Amazonas, paranä do Ituqui e
parana de Alenquer. Säo terrenos de aluviäo
proveniente da sedimentagäo recente, fluvial,
que anualmente deposita material orgänicomineral, com a e n c h e n t e e consequente
transbordamento dos rios para terra adentro.
Com as sucessivas deposigöes formam-se na
margem do rio um dique marginal ou pestana,
que tem nivel topogräfico mais elevado que as
terras formadas no interior (Fig. 18).
Nestes diques marginais desenvolvem-se
entäo os solos Aluviais e que devido näo só ä
deposigäo das partïculas maiores e terem cotas
mais altas, possuem meihor drenagem que os
solos hidromórficos gleizados, formados nos
outros locais, com influência do rio.
Säo solos pouco evoluidos, originados de
sedimentos näo consolidados, que sofreram
deposigäo recente, näo possuindo horizontes
genéticos, mas camadas quase sempre estratificadas, indicando as sucessivas deposigöes das
matérias sólidas. No perfil, observa-se apenas a
formagäo do horizonte A do solo, uma vez que
os agentes formadores pedogenéticos, principalmente o clima e os organismos, näo tiveram
tempo suficiente para alterar os sedimentos.
O horizonte A, com 15 cm de espessura,
possui coloragäo predominante bruno-escura,
textura franco-siltosa ou franco-argilo-siltosa e
quase sempre sem estrutura, podendo entretanto
possuir fraca, pequena em forma de blocos
subangulares. Transita para a camada subjacente
de forma difusa e plana.
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FIG. 17 - Estrutura prismätica em solo Solonetz-Solodizado.

FIG.18 - Solo Aluvial Eutrófico desenvolvido em dique marginal, observando-se as camadas de sedimentagäo percorridas pelas
enchentes do Amazonas.
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As camadas seguintes näo apresentam
ordenacäo morfológica (v. descrigäo de perfis).
Ocorrem margeando os maiores rios como o
Amazonas, parana de Alenquer e paranä de
Ituqui em relevo plano, com vegetacäo quase
sempre de floresta.

A porosidade representa a proporcäo do
volume do solo que näo estä ocupado pela fase
sólida. E o conjunto dos vazios do solo ou o
espaco lagunar. E também uma resultante que
depende da textura, da estrutura e da atividade
biológica do solo.

No relativo as caracteristicas quimicas, esses
solos apresentam nïveis elevados de nutrientes,
evidenciado através dos valores elevados de
soma de bases e de saturagao de bases e baixa
saturagao de aluminio, estando portanto
incluïdos entre os solos eutróficos. A potencialidade agricola é elevada, observada também,
através das boas colheitas obtidas pelos
produtores ribeirinhos.

Quanto maiores as particulas granulométricas, maiores säo os vazios entre elas, salvo
evidentemente, se as particulas mais finas
tenderem a colocar-se dentro desses vazios e
também se os cimentos coloidais os obstarem.

AVALIACÄO D A S P R O P R I E D A D E S
FÏSICAS E QUIMICAS
A produgäo da cultura agricola depende de
diversos fatores, destacando-se os fisicos,
qufmicos e biológicos, que interagindo entre si,
refletem de forma positiva ou mesmo negativa
na produtividade das plantas e animais.
No relativo aos fatores de propriedades
quimicas, o solo fornece as plantas os diversos
nutrientes necessärios a sua nutricäo, por isso
considera-se como possuindo boa potencialidade qufmica. Entretanto, essa potencialidade,
embora essencial, näo assegura o bom crescimento e produtividade dos cultivos como
decorrência do ótimo ou satisfatório desenvolvimento do sistema radicular dos produtos
cultivados. Para se ob ter resultados equilibrados
e c o m p e n s a d o r e s , é necessärio que as
propriedades quimicas estejam em perfeita
harmonia com as caracteristicas fïsicas e também
com as biológicas.
Urn solo pode dispor de um extraordinärio
reservatório de nutrientes, caso por exemplo, das
vérzeas do Baixo Amazonas e Estuério, e entretanto
apresentar problemas no relativo ä movimentacäo
de ägua no solo (Tabelas 10,11 e 12).
Deste modo, o conhecimento da aeracäo,
armazenamento e movimentacäo da ägua no
solo é indispensävel através da distribuigäo da
porosidade.

De maneira geral, um solo com textura
grosseira é rico em poros também grossos.
Os solos com maiores percentagem de silte e
argila, como o caso das värzeas estudadas,
apresentam numerosos vazios, porém de
pequenas aberturas, ou seja, hä a predominäncia
de microporos.
A materia orgänica também contribui para
o aumento sensivel da porosidade, deste modo,
os solos com altos teores de elementos coloidais,
säo os que apresentam maior porosidade.
Deve-se salientar, também, que a estrutura
é uma das caracteristicas morfológicas que
determinam a porosidade do solo. A atividade
biológica do solo, especialmente da microfauna é condicionante ao estabelecimento e
distribuicäo dos poros no perfil do solo e conseqüência da atividade desses microorganismos.
Distinguem-se a macroporosidade e a
microporosidade. A primeira, também chamada
de porosidade näo capilar, é formada pelos
maiores vazios que estäo ocupados pelo ar
quando o solo estä seco. A macroporosidade
ocorre com maior evidência nos solos com
textura grosseira, arenosa.
A microporosidade ou porosidade capilar
compreende os vazios que aparecem quando o
solo estä seco. Q u a n d o molhados, estäo
ocupados pela ägua. Depende também da
estrutura, sobretudo da textura e da atividade
biológica. Os solos de textura fina, silte e argila,
caso das värzeas, possuem elevadas percent a g e s de microporos.
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Considera-se em 40% o percentual de
porosidade nos solos, e m b o r a nos solos
florestados seja mais elevado. Existe uma
tendência, mesmo em solos cultivados, de haver
u m a diminuigäo d a p o r o s i d a d e com a
profundidade do perfil.

volume (densidade aparente ou de volume) e
os mais compactos teräo volumes elevados. Os
solos arenosos tendem a ter valores mais
elevados de densidade aparente. O teor reduzido
de material orgänico dos solos arenosos também
contribui para aumentar a densidade.

Elevada porosidade (40%) é uma condicäo
extremamente favoravel ao crescimento da
vegetacäo, pois facilita o enraizamento, assegura
a conservagäo da ägua e favorece as trocas entre
os vegetais e o solo, permitindo a difusäo do ar
e da ägua. E um indice de boa atividade
biológica. Sem düvida, é uma propriedade do
solo das mais importantes do ponto de vista
agrfcola.

Nos solos argilosos, franco-argilosos e
franco-siltosos, a densidade aparente pode variar
de 1,00 a até 1,60 g/cc, dependendo das
condigöes, e em solos arenosos de 1,2 a 1,8 g/
cc. Se houver compactagäo, a densidade
aparente pode atingir volumes mais elevados nos
solos argilosos até 2,0 g/cc e 1,8 g/cc nos
arenosos.

A porosidade é condicionante do enraizamento, e da nutricäo vegetal, uma vez que, o
sistema radicular ocupa urn maior volume de
terra, extraindo maior conteüdo de nutrientes.
Analisando-se os resultados das analises
fisicas (Tabelas 13, 14 e 15) relativas aos perfis
de solo descritos, observa-se que a percentagem de poros, distribuidos nos tres primeiros
horizontes esta dentro da normalidade, todos
acima de 40%, com variagäo entre 4 3 % e 62%,
entretanto a distribuigäo desses poros esta
desequilibrada, existindo urn percentual acima
de 70% de microporos, condicäo adequada aos
solos hidromórficos e aluviais. Existe também
uma tendência em diminuir a porosidade em
relagao a profundidade do perfil que também
é normal.
DENSIDADE
DA
PARTICULA
DENSIDADE APARENTE

E

A densidade é a massa (peso) de uma
unidade de volume dos sólidos do solo, sendo
representada em gramas por centimetro cübico,
assim, se 1 centimetro cübico da partfcula é 2,6
gramas/cc, a densidade aparente é a massa
(peso) de uma unidade de volume de solo seco.
Este volume incluira, naturalmente, tan to os
sólidos quanta os poros.
A densidade aparente é determinada pela
quantidade dos espagps porosos como também
pelos sólidos do solo. Assim, os solos soltos e
porosos teräo pesos reduzidos por unidade de

A densidade aparente é, portanto, urn
indice de compactagäo do solo. Nos solos
argilosos a variacäo da densidade aparente com
a umidade é devida aos processos de expansäo
e contracäo das argilas causadas pelo umedecimento e secagem, respectivamente. No
perïodo seco, o solo se contrai, a densidade
aparente aumenta, a porosidade decresce, a
distribuicäo do tamanhos dos poros muda para
maior proporgäo de poros pequenos e o espaoo
aéreo relativo decresce.
Como se observa, a densidade aparente é
uma propriedade bastante variavel, diferindo de
solo para solo e dentro de urn mesmo solo em
fungäo, principalmente, do grau de compactagäo, do teor de materia orgänica, da
ausência ou presenga de cobertura vegetal, do
sistema de cultivo empregado e da profundidade
e época de amostragem.
Via de regra, quanto maior o valor de
d e n s i d a d e a p a r e n t e maior sera a sua
compactagäo, menor a estruturacäo, menor a
porosidade total e, conseqüentemente, maiores
seräo as restricöes para o crescimento e o
desenvolvimento das plantas.
Nos perfis descritos e analisados neste
estudo, observou-se que a densidade aparente
varia de 1,00 g/cc a 1,50 g/cc e havendo tendência
de aumentar os valores com a profundidade do
solo. Com esses resultados, pode-se considerar
que os solos estudados nos tres locais das värzeas
do Baixo Amazonas näo apresentam problemas
relacionados a compactagäo.

Ecossistemas de Värzeas da Regiäo do Baixo Amazonas
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TABELA 13 - Analises fisicas das unidades de solo (Ilha de Ituqui - Santarém).
Prot.
6947

6948

6949

6952

6953

6954

6961

6962

6963

6978

6979

(cm)
Pressäo ( bar) -Vol%
Densidade
Porosidade (%)
aparente g/100cc
Prof.
0,06
0,1
0,3
1
15
Total Macro Micro
Ta textura franco -siltosa, floresta higrófila de varzea, relevo piano (Dique Marginal).
1,19
0-14
50,88
46,15
31,93
18,99
11,71
54
3,12
50,88
0-14
48,41
45,81
27,22
1,15
48,41
16,05
10,46
56
7,59
0-14
11,21
1,26
48,38
47,26
44,00
40,69
57
8,62
48,38
49,22
46,41
25,24
11,12
1,20
34,38
56
6,44
49,22
14-41
11,74
1,13
IT01.AG15
1006
43,60
40,45
34,57
27,27
57
43,60
13,40
14-41
41,53
40,69
34,22
24,29
13,94
1,35
41,53
1T01.AG15
823
48
6,47
14-41
41,80
40,77
31,19
1,39
47
41,80
IT01.AG15
1043
37,46
14,53
5,20
35,42
1,29
42,31
40,64
27,58
13,40
51
42,31
8,36
41-8
45,64
44,81
40,62
30,07
18,57
1,34
45,64
IT01.AG15
630
47
1,36
41-8
31,04
17,47
1,26
IT01.AG15
1001
43,23
42,36
39,66
51
7,77
43,23
47,39
42,64
1,36
47
47,39
IT01.AG15
606
41-8
46,79
30,38
18,88
-0,39
1,32
45,42
44,65
40,97
30,50
18,31
2,91
45,42
48
SOLONETZ SOLODIZADO Ta textura siltosa floresta higrófila de restinga, relevo piano.
IT02.AG20
1
0-12
43,90
41,60
37,86
33,46
26,15
0,88
64
43,90
20,10
2
1,14
IT02.AG20
0-12
44,82
44,38
42,80
40,22
34,16
59
14,18
44,82
102
0-12
46,22
45,67
42,74
39,02
34,07
1,16
46,22
IT02.AG20
56
9,78
44,98
43,88
41,13
37,57
31,46
1,06
60
14,69 44,98
1,11
IT02.AG20
20
12-47
45,29
43,90
43,07
39,90
27,35
56
10,71
45,29
38,52
14,92
IT02.AG20
69
12-47
44,08
42,95
41,89
25,80
1,06
59
44,08
IT02.AG20
810
44,21
42,02
38,51
1,22
44,21
12-47
43,99
30,03
56
11,79
43,61
42,33
38,98
1,13
57
12,47 44,53
44,53
27,73
IT02.AG20
36
47-103
35,72
34,65
32,43
30,21
29,29
1,45
46
10,28
35,72
IT02.AG20
707
47-103
36,94
36,22
34,15
31,36
31,04
1,52
42
5,06
36,94
IT02.AG20
917
37,12
34,27
31,35
31,01
1,52
•42
3,37
47-103
38,63
38,63
37,10
36,00
33,62
30,97
30,45
1,50
43
6,24
37,10
Glei Pouco Hümico Eutrófico Ta textura muito argilosa, campo baixo, higrófilo de varzea, relevc piano.
IT04.AG23
631
46,95
35,93
3,15
0-18
51,85
50,58
21,36
1,18
55
51,85
IT04.AG23
768
0-18
45,95
43,95
35,10
1,18
6,87
48,13
20,99
55
48,13
IT04.AG23
820
43,52
32,94 . 18,47
0-18
48,62
47,25
1,09
59
10,38
48,62
47,93
44,81
34,66
20,27
1,15
6,80
49,53
49,53
56
IT04.AG23
705
33,68
24,10
18-71
40,90
39,45
36,63
33,14
0,88
65
40,90
IT04.AG23
848
41,56
38,34
1,04
12,45
18-71
45,55
44,16
39,46
58
45,55
IT04.AG23
895
18-71
39,00
36,07
19,65
43,35
41,79
36,74
0,99
63
43,35
43,27
41,80
39,06
36,03
36,45
0,97
62
18,73 43,27
1T04.AG23
633
50,27
47,95
47,59
-1,64
51,64
71-108
51,64
41,91
1,25
50
IT04.AG23
918
49,55
47,12
-0,20
71-108
51,20
50,48
40,47
1,25
51
51,20
IT04.AG23
1008
50,09
49,15
48,05
1,21
3,35
51,65
71-108
51,65
40,20
55
1,24
0,50
51,50
50,28
48,88
47,59
40,86
52
51.50
Glei Pouco Hümico Eutrófico Ta textura siltosa, campo baixo, higrófil o de varzea, relevo piano.
IT08.AG28
46
0-14
52,40
49,63
46,15
1,11
4,64
53,36
21,33
58
53,36
IT08.AG28
668
52,54
53,82
51,10
48,10
1,07
7,46
0-14
20,88
60
52,54
IT08.AG28
996
0-14
51,84
50,07
47,05
43,67
1,01
9,16
51,84
19,65
61
7,09
52,58
52,10
49,26
45,97
20,62
1,06
60
52,58
IT08.AG28
670
42,31
40,47
35,97
8,66
14-31
43,34
18,30
1,25
52
43,34
IT08.AG28
39,54
905
43,42
41,78
36,19
19,62
5,58
43,42
14-31
1,35
49
IT08.AG28
45,74
43,12
37,47
40
2,80
47,20
14-31
47,20
19,29
50
1,31
41,04
36,54
43,28
1,30
5,68
44,65
19,07
50
44,65

Anel
Numero
Aluvial Eutrófico
IT01.AG15
757
IT01.AG15
1113
IT01.AG15
1003
Perfil

54

halo Claudio Falesi • Benedito Nelson Rodrigues da Silva

Os resultados apresentam-se semelhantes
aos encontrados por Baena & Dutra (1982) para
solos Hidromórficos da värzea do rio Guama,
regiäo do estuärio. A densidade aparente com
valores médios abaixo de 1,30 g/cc, indica que
estes solos encontram-se em um estado de
compactagäo que näo oferece impedimento
mecänico ao desenvolvimento do sistema
radicular. A excegäo é quando estes valores
ultrapassam de 1,30 g/cc, como é o caso dos
perfis IT-01, AG-15; IT-02, AG-20; AL-01,
AG-43; AL-03, AG-39; CG-01, AG 48; CG-02
e AG-49. Entretanto, este aumento na densidade
aparente se fez sentir, nestes perfis, a partir de
profundidade média de 40 cm, o que significa
que a camada superior 0-40 cm oferece boas
condigöes para o crescimento das plantas.
A situagäo mais restringente é a do perfil CG-01,
AG-48. Em nenhum dos casos a densidade
aparente atinge 1,70 g/cc, valor este considerado
como indicativo de compactacäo severa.
Os teores de umidade retidos nas tensöes
de 0,3 bars (capacidade de campo) e 15 bar
(ponto de murcha) indicam que estes solos
possuem boa capacidade de armazenar agua
disponïvel (CAAD), o que significa que eles
respondem bem a pratica da irrigagäo.
Os valores de macro e micro, porosidade
total indicam que, apesar de porosos, podem
ter p r o b l e m a d e deficiência de aeragäo
(oxigenagäo), devido apresentarem em sua
maioria percentagem de macroporos abaixo de
10%, com excegäo dos perfis IT-02, AG-20 e
AL-04, AG-40. Este problema de aeragao
deficiënte é agravado nestes solos, devido
apresentarem-se maior parte do tempo com
excesso de umidade, em conseqüência de fatores
locais de baixa topografia. Entretanto, a pouca
aeracäo näo é fator restringente para algumas
culturas, como no caso do arroz.
FERTIUDADE DOS SOLOS
No local de cada perfil pedológico e
também em outros locais procedeu-se a
amostragem de fertilidade, cujas amostras após
processadas no laboratório de solos da Embrapa
Amazonia Oriental, determinou-se o pH, calcio,
magnésio, potassio, alumïnio e fósforo.

No decorrer dos estudos realizados no
campo, procedeu-se com o auxflio de trado
holandês, a colheita de amostras compostas, a
profundidade de 0-20cm, em diferentes
ecossistemas, com vistas a avaliar os nïveis de
fertilidade dos solos das tres areas pesquisadas.
Na ilha do Ituquf-Santarém foram colhidas
11 amostras compostas, nas fazendas Santa
Rita-Alenquer, 10 amostras e, finalmente, em
Cacaual Grande-Monte Alegre, 6 amostras,
totalizando 27 amostragens.
Na Tabela 16 pode-se observar os valores
médios aritméticos relativos ao R K, Ca, Mg, Al
e pH (H 2 0).
TABELA 16 - Comparaoöes dos niveis médios
de fertilidade entre os solos da
ilha de Ituqui (Santarém),
Fazenda Santa Rita (Alenquer) e
Cacaual Grande (Monte Alegre).
Valores
P (ppm)
K (ppm)
Ca (meq)
Mg (meq)
Al (meq)
pH

Ituquf
28
124
8,0
2,9
1,6
4,7

Santa Rita
7
85
9,2
4,0
2,4
4,9

Cacaual Grande
28
118
9,3
3,6
1,7
5,1

Médias
21
109
8,8
3,5
1,9
4,9

Em se tratando de solos cuja formagäo
pedogenética recebe forte influência das aguas
de inundagäo, era previsivel a variagäo dos
valores de alguns elementos quimicos, como por
exemplo, o K, que oscila de 58 ppm a 378 ppm
nos solos da ilha de Ituqui; de 48 ppm a 145
ppm nas fazendas Santa Rita e de 49 ppm a
199 ppm observado em Cacaual Grande.
O mesmo fato ocorre com o P e com o A1+ + +.
Nos niveis de nutrientes ou valores,
observados entre as tres areas, nota-se também
que as médias de P e K säo semelhantes, quando
compara-se os niveis da ilha de Ituquf com os
de Cacaual Grande, mas diferem dos resultados
encontrados nas fazendas Santa Rita.
Os demais valores médios apresentam
resultados semelhantes, diferindo pouco entre si.
Registra-se o fato da carência de P nos solos
amazönicos, bem como em grande parte nos
solos brasileiros. Observa-se entretanto que nos
solos de varzea do Baixo Amazonas, esse
importante nutriente situa-se nos niveis de medio
a alto, com teor medio de 21 ppm.
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A amostragem dos solos foi realizada no
periodo seco do ano, momento em que os teores
de P e de outros nutrientes se encontram menos
disponïveis as plantas. Como as terras de värzea
têm influência sazonal das aguas de inundagäo
do rio Amazonas e de seus afluentes, o teor de
P varia sensivelmente do periodo seco para o
chuvoso, quando nesse momento as terras ficam
saturadas de ägua.
Na primeira situagäo os valores säo mais
baixos quando comparados aos resultados
analfticos obtidos de amostras colhidas no
periodo em que o solo se encontra saturado
de agua.
Ferreira et al. (1998, no prelo) mostram
essas variagöes nos teores de fósforo, antes e
após a inundagäo, referindo-se que ha aumento
de valores das ordens de 7,5 a 9,6 vezes, citando
também que os teores de manganês solüvel
tendem a aumentar com o tempo de inundagäo.
Do mesmo modo, ocorrem com os teores
de cobre, zinco, ferro, magnésio e potassio.
O indice de pH em testes realizados por esses
autores, em solo de värzea do estuario do rio
Guama, Belém, a partir do quinto dia de
inundagäo estabiliza-se em 6,8 e, conseqüentemente, os teores de aluminio permutavel
säo reduzidos e neutralizados.

enchentes. Devido a esse processo de refertilizagäo das terras de värzea, o potencial de
macronutrientes e também de micronutrientes
é formidävel, inesgotävel (Tabelas 17, 18 e 19).
E lamentävel que o periodo de inundagäo
incontrolavel das terras de värzea seja bastante
longo, impedindo a utilizagäo agricola desses
solos, durante cerca de seis a oito meses do ano.
TABELA 17 - Analises de fertilidade da ilha de
Ituqui, Santarém.
Protocolo
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998

AG15
AG14
AG15
AG16
AG18
AG19
AG22
AG23
AG30
AG32
AG32

Médias

ppm
P

K

Ca

7
4
42
33
30
24
9
18
98
26
18

58
60
77
161
64
107
144
62
378
109
146

11.2
7.3
8.0
7.2
7.8
6.9
9.5
9.9
7.0
6.4
6.6

28

124

8.0

meq / 1OOq
Ca+Mg AI

pH

14.9
11.1
10.4
10.6
9.4
9.6
12.9
13.1
9.1
9.3
9.6

1.3
1.8
0.1
1.0
0.6
2.0
2.0
1.2
0.0
2.3
2.6

4.9
4.8
5.3
4.5
5.0
4.5
4.6
4.7
5.5
4.3
4.3

10.9

1.6

4.7 '

TABELA 18 - Analises de fertilidade das fazendas Santa Rita, Alenquer.
Protocolo

Stumm & Morgan (1970) observaram que
os aumentos ocorridos nos teores de fósforo com
a inundagäo, provavelmente foi devido a
liberagäo dos fosfatos, de ferro e aluminio
predominante nesses solos, fato este, também
observado por Ferreira et al. (1998, no prelo).

7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033

Deve-se salientar que os teores de P, K, Ca,
Mg além de outros, encontrados nos solos de
värzea do Amazonas e seus afluentes de ägua
barrenta, säo bem mais elevados q u a n d o
comparados com os de solos de terra firme da
Amazönia, caso dos Latossolos, Podzólicos e
demais solos incluidos nas categorias dos
distróficos e älicos, que representam 9 2 %
da superficie das terras dessa vasta regiäo
(Falesi, 1986).

Médias

A fertilidade dos solos de varzea reside
basicamente na reposigäo anual de sedimentos
trazidos e d e p o s i t a d o s pelas a g u a s das

Am ostra1

Amostra '
AG34
AG35
AG37
AG38
AG38
AG40
AG42
AG43
AG45
AG46

ppm

meq / 100g
Ca+Mg AI

p

K

Ca

5
14
14
3
2
7
6
4
3
7

145
83
54
79
48
106
137
52
79
71

7.7
6.8
2.4
14.9
9.1
9.6
10.6
11.1
8.1
11.5

14.5
8.5
6.9
18.0
14.2
14.0
15.2
14.5
12.6
14.0

0.8
2.0
6.1
2.1
3.0
2.5
1.8
1.7
2.0
1.6

5.0
5.0
4.7
5.3
4.8
4.8
4.6
4.7
5.0
4.9

7

85

9.2

13.2

2.4

4.9

pH

TABELA 19 - Analises de fertilidade de Cacaual
Grande, Monte Alegre.
ppm

Protocolo

Amostra

P

K

Ca

7053
7054
7055
7056
7057
7058

AG48
AG48
AG49
AG50
AG51
AG52

29
41
17
14
19
46

49
84
68
154
199
152

8.5
7.7
9.8
11.0
7.6
11.5

28

118

9.3

Médias

meq / 1OOq
Ca+Mg AI

pH

11.4
9.7
13.9
16.1
12.2
13.9

1.2
0.3
1.3
3.8
3.5
0.1

5.2
5.3
5.4
4.4
4.5
5.6

12.9

1.7

5.1
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CONSIDERACOES GERAIS
As varzeas da regiäo do Baixo Amazonas,
especialmente as das ilha de Ituqui, Fazendas
Santa Rita e Cacaual Grande, possuem severas
limitagöes de uso durante o periodo das
enchentes, que coincidem com o periodo
chuvoso, por um periodo de, aproximadamente,
seis meses.
Durante o periodo de estiagem (julho a
dezembro), os terrenos de varzea ficam
descobertos e, devido a elevada fertilidade
quimica, possuem excelentes condicóes para as
atividades agricolas, notadamente com culturas
de ciclo curto, bem como para a pecuaria bubalina
e bovina.
O Estado do Para dispöe de 8,5 milhöes de
hectares de varzeas que, após selecäo de diversos
locais, podem ser viabilizados para diferentes
atividades agricolas.
Os estudos basicos realizados constam de
levantamento de reconhecimento detalhado dos
solos, com mapa na escala 1:16000, identificando-se unidades de solos e suas respectivas
fases de vegetacäo, relevo e tipos de drenagem,
visando a elaboragao do Mapa de Aptidäo
Agricola.
No decorrer do estudo de campo, foram
coletadas 85 amostras relativas aos horizontes de
19 perfis e 33 amostras de fertilidade.
Os locais dessas amostragens foram
identificados através do emprego de GPS, permitindo identificar as coordenadas geograficas.
Adotaram-se as metodologias de escritório,
de campo e de laboratório, preconizadas pela
Embrapa Solos.
Do mesmo modo, seguiram-se os conceitos
da Embrapa Solos e da Embrapa Amazönia
Oriental para a classificagäo das unidades de solo.
Descreveram-se, de forma sucinta, os fatores
de formacäo do solo, procurando-se correlacionälos com as classes de solo e uso agricola.
Abordaram-se, genericamente, os diferentes
ecossistemas naturais existentes nos tres locais
estudados: Floresta higrófila de varzea (diques
marginais), Floresta higrófila de varzea (restingas
inferiores), Restinga de campo higrófilo de varzea,
Campo higrófilo de varzea (campo baixo),
Aningais, Lagoas e Lagos.

Foram feitas referências sobre as caracteristicas climäticas da regiäo, constadas de
informagöes de precipitacäo pluviométrica,
temperatura, umidade relativa do ar e insolacäo,
concluindo-se com o grafico do balango hidrico.
Descreveram-se as unidades de solos, no
relativo as caracterïsticas morfológicos, fisicas e
quimicas e os comentarios relacionados.
Registraram-se as alturas dos nïveis da
enchente (1996) marcadas nas arvores existentes
nos diferentes ecossistemas, obtendo-se alturas
variando de 0,50 metro a 2,70 metros, evidenciando os desniveis topograficos.
Foram elaborados os mapas de solos na
escala de 1: 16000, com o mäximo de detalhe,
permitindo a fotointerpretacäo e os estudos de
campo e, conseqüentemente, a confeccäo dos
Mapas de Aptidäo Agricola das tres areas
prospectadas.
Das tres areas, Cacaual Grande, por
apresentar terrenos mais elevados e, conseqüentemente, meihor drenagem, possui meihor
aproveitamento para o uso agricola, principalmente adotando-se culturas de ciclo curto,
notadamente a rizicultura.
A pecuäria bubalina, sem düvida, é também
uma excelente opgäo para a utilizacäo dessas
terras. Urn programa em nivel de governo e de
atividade privada podera ser desenvolvido nas
melhores areas, para a producäo de matrizes e
de reprodutores, observando-se as diversas racas
de bubalinos existentes na regiäo, destinadas a
comercializacäo nos mercados interno e externo.
Além dos terrenos de varzeas, deveräo constar
também areas de terra firme, para utilizacäo
durante o periodo das enchentes.
Consultaram-se diversos estudos publicados
por renomados pesquisadores e cientistas, nas
diversas épocas, constantes das referências
bibliograficas enriquecendo as informacóes
obtidas pela equipe, durante o trabalho de campo.
Os governos do Estado do Para e dos
municipios devem viabilizar urn Programa que
atenda ä organizacäo dos produtores da varzea,
destinado a producäo agricola com emprego de
tecnologias modernas e que garanta o
escoamento e a comercializagäo dos produtos de
modo competitivo, assegurando o meihor nïvel
de qualidade de vida dos produtores de varzeas.
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ANEXOl
PERFIS D O S SOLOS
(DESCRigÄO GERAL)
ILHA DE ITUQUI - SANTARÉM
PERFIL: IT - Ol
DATA: 06/11/96
CLASSIFICAQÄO: ALUVIAL EUTRÓFICO Ta,
textura franco-siltosa, floresta higrófila de värzea,
relevo piano (Dique Marginal)
ÜNIDADE DE MAPEAMENTO: Dique marginal
do Amazonas
LOCALIZAQÄO, MUNICIPIO, ESTADO E
COORDENADAS: ilha do Ituquf, 50 m do rio
Amazonas e Ituquf (confluência), 2° 29' 22" e
54° 34' 37", Santarém-Para.
SITUAQÄO, DECLIVE E COBERTURA
VEGETAL SOBRE O PERFIL - Trincheira,
situada na parte plana e sob cobertura de
gramineas da espécie mori
(Paspalum
fasciculatum).
LITOLOGIA - Sedimentos argilo-siltosos
FORMAQÄO GEOLÓGICA - Holoceno
PERIODO - Quaternärio recente
MATERIAL ORIGINÄRIO - Sedimentos argilosiltosos recentes
PEDREGOSIDADE - Näo pedregosa
ROCHOSIDADE - Näo rochosa
RELEVO LOCAL - Plano
RELEVO REGIONAL - Piano
EROSÄO - Näo aparente
DRENAGEM - Imperfeitamente drenado
VEGETAQÄO PRIMARIA - Pastagem natural
com predominäncia de capim-mori (Paspalum
fasciculatum)
USO ATUAL - Pastagem e cultivo de melancia
CLIMA - Ami da classificacäo de Koppen
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DESCRITO E COLETADO POR - I.C. Falesi e
B.N.R. da Silva
DESCRigÄO MORFOLÓGICA
Ap. 0-14 cm, bruno-escuro (10 YR 4/3), com
m o s q u e a d o s , pouco, p e q u e n o e distinto
amarelo-brunado (10 YR 6/8); franco-siltoso;
fraca, pequena e média blocos subangulares;
ligeiramente duro, firme, ligeiramente plästico e
näo pegajoso; transicäo gradual e plana.
IC1. 14-41 cm, bruno-escuro (10 YR 4/3), com
m o s q u e a d o s , pouco, p e q u e n o e distinto
amarelo-brunado (10 YR 6/8); franco-siltoso;
maciga, pouco coerente; ligeiramente duro,
friävel, ligeiramente plästico e ligeiramente
pegajoso; transicäo clara e plana.
IIC2. 41-80 cm, bruno-acinzentado-escuro (10
YR 4/2), com mosqueados comum, pequeno e
proeminente bruno-forte (7,5 YR 5/6); francosiltoso; maciga porosa coerente; macio, friävel,
ligeiramente plästico e ligeiramente pegajoso;
transigäo clara e plana.
IIIC3. 80-106 cm, bruno-escuro (10 YR 4/3),
com mosqueados comum, pequeno e distinto
bruno-amarelado (10 YR 5/8); franco-siltoso;
maciga p o r o s a coerente; macio, friävel
ligeiramente plästico e ligeiramente pegajoso;
transicäo abrupta e plana.
IVC4g. 106-150+ cm, cinzento-escuro (10 YR
4/1), com mosqueados comum, pequeno e
distinto bruno-amarelado (10 YR 5/8); francoarenoso; näo coerente; macio, solto, näo plästico
e näo pegajoso.
RAIZES. Muito finas e comuns, médias, fasci-,
culares no Ap; comuns e finas no IC1, IIC2, IIIC3.
OBSERVAQOES. Os mosqueados säo devidos
ä presenga da ägua de inundagäo anual e
oxidagäo no periodo de estiagem. Porös
pequenos e canais comuns no IC1, porös pouco
e pequenos no IIC2 e IIIC3. Atividade biológica
comuns no Ap, presenca de fragmentos orgänicos
como folhas, ramos e raizes no IIC2; filme de
coloracäo brunada revestindo a massa do solo.

58

halo Claudio Falesi • Benedito Nelson Rodrigues da Silva

PERFIL: IT - 02
DATA: 06/11/96
CLASSIFICAQÄO: SOLONETZ SOLODIZADO
Ta, textura siltosa, floresta higrófila de restinga ,
relevo plano
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Restinga de
mata
LOCALIZAQÄO, MUNICIPIO, ESTADO E
COORDENADAS: ilha do Ituqui, Raimundo
Guimaräes, Boca do Ituqui, 2° 29' 24" e 54° 33'
58", Santarém - Para
SITUACAO, DECLIVE E COBERTURA
VEGETAL SOBE O PERFIL - Trincheira, sob
cobertura de floresta.
LITOLOGIA - Sedimentos argilo-siltosos
FORMACÄO GEOLÓGICA - Holoceno
PERIODO - Quaternario recente
MATERIAL ORIGINÄRIO - Sedimentos argilosiltosos recentes
PEDREGOSIDADE - Näo pedregosa
ROCHOSIDADE - Näo rochosa
RELEVO LOCAL - Plano
RELEVO REGIONAL - Plano

ABg. 12-47 cm, cinzento-escuro (10 YR4/1), com
mosqueados, comum, pequeno e distinto brunoamarelado (10 YR 4/2); argila-siltosa; forte
pequena e média colunar prismatica; duro, firme,
plästico e pegajoso; transicäo gradual e plana.
BAg. 47-103 cm, bruno-amarelado (10 YR 5/4),
com mosqueados, comum, pequeno e distinto
bruno-amarelado (10 YR 5/8); franco-argilosiltoso; forte pequena e média prismatica; duro,
firme, ligeiramente plästico e ligeiramente
pegajoso; transicäo gradual e plana.
BCg. 103-150+ cm, bruno-amarelado (10 YR
5/4), com mosqueados, comum, pequeno e
proeminente bruno-forte (7,5 YR 5/8); francosiltoso; maciga coerente; duro, firme,
ligeiramente plästico e ligeiramente pegajoso;
transicäo gradual e plana.
RAIZES. Finas e médias muitas no Al, finas e
médias comuns no ABg; finas e poucas no BAg
e raras no BCg.
O B S E R V A Q Ö E S . Os m o s q u e a d o s säo
provenientes da oscilacäo da ägua no solo. Poros
comuns, pequenos no Al, pouco e finos no ABg,
BAg e BCg.
Atividade de organismos comum no Al, ABg e
BAg, pouca no BCg. Altura do nivel das äguas
da enchente a 2,27 m observada nas ärvores.

EROSÄO - Näo aparente
DRENAGEM - Mal drenado
VEGETACÄO PRIMARIA - Floresta equatorial
higrófila de värzea
USO ATUAL - Refugio de bovinos e bubalinos
CLIMA - Ami da classificagäo de Koppen
DESCRITO E COLETADO POR - I.C. Falesi e
B.N.R. da Silva
DESCRICÄO MORFOLÓGICA
A l . 0-12 cm, cinzento-escuro (10 YR 4/1), com
mosqueados, comum, pequeno e distinto brunoamarelado (10 YR 4/2); argila-siltosa; forte,
grande, colunar, desfazendo-se em pequena e
média prismatica; duro, muito firme, plästico e
pegajoso; transicäo clara e plana.

PERFIL: IT - 03
DATA: 06/11/96
CLASSIFICAQÄO: GLEI POUCO HÜMICO
EUTRÓFICO Ta, textura franco-siltosa, floresta
higrófila de Restinga de relevo plano
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Restinga de
mata
LOCALIZACÄO, MUNICIPIO, ESTADO E
COORDENADAS: Fazenda Santa Therezinha,
margem esquerda do rio Ituqui, a 1.200 m da
margem, 2° 31' 10" e 54° 30' 21". Santarém - Parä.
SITUACAO, DECLIVE E COBERTURA
VEGETAL SOBRE O PERFIL - Trincheira, com
cerca de 1% de declive e sob cobertura de
floresta equatorial higrófila de värzea.
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LITOLOGIA - Sedimentos argilo-siltosos
FORMAQÄO GEOLÓGICA - Holoceno
PERIODO - Quaternärio recente
MATERIAL ORIGINÄRIO - Sedimentos argilosiltosos recentes
PEDREGOSIDADE - Näo pedregosa
ROCHOSIDADE - Näo rochosa
RELEVO LOCAL - Plano
RELEVO REGIONAL - Piano
EROSÄO - Näo aparente
DRENAGEM - Mal drenado
VEGETAQÄO PRIMARIA - Floresta equatorial
higrófila de värzea
USO ATUAL - Refügio de bovinos e bubalinos
CLIMA - Ami da classificagäo de Koppen
DESCRITO E COLETADO POR - I.C. Falesi e
B.N.R. da Silva
DESCRigÄO MORFOLÓGICA
AI. 0-12 cm, cinzento-escuro (10 YR4/1), com
mosqueados, comum, pequeno e distinto brunoamarelado (10 YR 5/8); franco-siltoso, forte
pequena e média colunar e prismatica; duro,
firme, ligeiramente plästico e ligeiramente
pegajoso; transigäo clara e plana.
ABg. 12-33 cm, bruno-amarelado (10 YR 5/4),
com m o s q u e a d o s , c o m u m , p e q u e n o e
proeminente vermelho (2,5 YR 4/8) e amarelobrunado (10 YR 6/8); franco-siltoso; forte média
prismatica; duro, firme, ligeiramente plästico e
ligeiramente pegajoso; transigäo gradual e plana.
BAg. 33-70 cm, bruno-escuro (10 YR 4/3), com
mosqueados, comum, pequeno e proeminente
bruno-amarelado (10 YR 5/8); franco-siltoso;
forte e média e grande colunar e prismatica;
duro, firme, ligeiramente plästico e ligeiramente
pegajoso; transigäo gradual e plana.
BCg. 70-117 cm, bruno-escuro (10 YR4/3), com
mosqueados, comum, pequeno e proeminente
vermelho (2,5 YR 5/8) e amarelo-brunado
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(10 YR 6/8); franco; maciga desfazendo-se
facilmente em fraca, pequena e média, blocos
subangulares; macio, muito friävel, ligeiramente
plästico e näo pegajoso; transigäo gradual e
plana.
IClg.ll7-150+ cm, bruno-escuro (10 YR4/3),
com m o s q u e a d o s , c o m u m , p e q u e n o e
proeminente vermelho (2,5 YR 4/8) e amarelob r u n a d o (10 YR 6/8); franco; maciga
desfazendo-se facilmente em pequena, média,
blocos subangulares; ligeiramente duro, friavel,
ligeiramente plästico e ligeiramente pegajoso.
RAIZES. Finas e médias muitas no A l , finas e
comuns no ABg e BAg; finas e poucas no BCg e
IClg.
OBSERVACÖES. Poros pequenos poucos,
canais poucos, no Al, ABg, BAg; pequenos,
muito poucos no BCg e IClg. Atividades de
organismos comuns no Al, ABg e BAg. No BCg
na textura nota-se a sensagäo tatil da forte
presenga de silte e areia fina. Altura do nivel das
aguas de enchente a 50 cm observada nas
ärvores.
PERFIL: IT - 04
DATA: 07/11/96
CLASSIFICAQÄO: GLEI POUCO HÜMICO
EUTRÓFICO Ta, textura muito argilosa, Campo
baixo, higrófilo de Varzea, relevo plano
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Campo baixo
LOCALIZAQÄO, MUNICIPIO, ESTADO E
COORDENADAS: Fazenda Santa Therezinha,
2° 31' 09" e 54° 30' 32", Santarém - Para.
SITUAQÄO, DECLIVE E COBERTURA
VEGETAL SOBRE O PERFIL -Trincheira, com
cerca de 1% de declive e sob cobertura de
vegetagäo campestre.
LITOLOGIA - Sedimentos argilo-siltosos
FORMAQÄO GEOLÓGICA - Holoceno
PERIODO - Quaternario recente.
MATERIAL ORIGINÄRIO - Sedimentos argilosiltosos recentes
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PEDREGOSIDADE - Näo pedregosa

PERFIL: IT - 05

ROCHOSIDADE - Näo rochosa

DATA: 07/11/96

RELEVO LOCAL - Plano

CLASSIFICAQÄO: GLEI POUCO HÜMICO
EUTRÓFICO Ta, textura argilo-siltosa, vegetagäo
arbustiva densa relevo plano

RELEVO REGIONAL - Plano
EROSÄO - Näo aparente
DRENAGEM - Muito mal drenado
VEGETACAO PRIMARIA - Campo equatorial
higrófilo de värzea
USO ATUAL - Pastagem de bovinos e bubalinos
CLIMA - Ami da classificagäo de Koppen
DESCRITO E COLETADO POR - I.C. Falesi e
B.N.R. da Silva
DESCRigÄO MORFOLÓGICA
Alg. 0-18 cm, bruno-escuro (10 YR 4/3), com
mosqueado, pouco pequeno e distinto brunoamarelado (10 YR 5/8); franco-siltoso; maciga;
duro, firme, ligeiramente plästico e ligeiramente
pegajoso; transigäo abrupta e ondulada.
ABg. 18-61 cm, preto (10 YR 2/1), com
mosqueados, pouco, pequeno e distinto brunoamarelado (10 YR 5/8); muito argilosos; forte
média e grande prismatica com superficies
foscas; maciga, duro, firme, plästico e pegajoso;
transigäo clara e plana.
Btg. 61-109 cm, cinzento-escuro (10 YR 4/1),
com mosqueados, pouco, pequeno e distinto
bruno-amarelado (10 YR 5/8); muito argilosa;
maciga colunar; plästico e pegajoso; transigäo
difusa e plana.
BCg. 109-150+ cm, cinzento-escuro (10 YR4/
1), com mosqueados, pouco, pequeno e distinto
bruno-amarelado (10 YR 5/8); muito argilosa;
maciga; muito plästico e muito pegajoso.

UNIDADE DE MAPEAMENTO: Restinga
arbórea
LOCALIZAQÄO, MUNICÏPIO, ESTADO E
COORDENADAS: Localidade Tatu, margem
direita do rio Amazonas, 2° 29' 07" e 54° 33'00",
Santarém - Para.
SITUAQÄO, DECLIVE E COBERTURA
VEGETAL SOBRE O PERFIL - Trincheira, sob
cobertura de floresta higrófila de värzea.
LITOLOGIA - Sedimentes argilo-siltosos
FORMAQÄO GEOLÓGICA - Holoceno
PERIODO - Quaternärio recente
MATERIAL ORIGINÄRIO - Sedimentos argilosiltosos recentes
PEDREGOSIDADE - Näo pedregosa
ROCHOSIDADE - Näo rochosa
RELEVO LOCAL - Plano
RELEVO REGIONAL - Plano
EROSÄO - Näo aparente
DRENAGEM - Mal drenado
VEGETAQÄO PRIMARIA - Floresta equatorial
higrófila de värzea
USO ATUAL - Refugio de bovinos e bubalinos
CLIMA - Ami da classificagäo de Koppen

RAIZES. Finas e médias comum no Al, ABg;
finas e poucas no Btg e BCg.

DESCRITO E COLETADO POR- I.C. Falesi e
B.N.R. da Silva

OBSERVANCES. O horizonte Al tem forte
evidência de deposigäo recente. Os poros
pequenos e médios comuns no A l ; poros
pequenos poucos no ABg, Btg e BCg. Superffcie
fosca no ABg. Slikensides entre as colunas e
massa do solo molhado no Btg. O perfil estava
molhado quando descrito.

DESCRigÄO MORFOLÓGICA
Al. 0-13 cm, bruno-escuro (10 YR 4/3), com
mosqueados, pouco, pequeno e distinto brunoamarelado (10 YR 5/8); franco-siltoso; maciga
siltosa, macio, firme, ligeiramente plästico e näo
pegajoso; transigäo abrupta e plana.
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ABg. 13-30 cm, cinzento-escuro (10 YR 4/1),
com m o s q u e a d o s , comum, p e q u e n o e
proeminente vermelho (2,5 YR 4/8) e amarelobrunado (10 YR 6/8); franco-siltoso; forte
pequena e média colunar e prismatica; transigäo
clara e plana.
Btg. 30-49 cm, cinzento (10 YR 5/1), com
mosqueados, abundante, pequeno e
proeminente vermelho (2,5 YR 4/8) e amarelobrunado (10 YR 6/8); argila-siltosa; moderada
a forte média e grande colunar e prismatica,
desfazendo-se pequena prismatica e em blocos
subangulares; duro, firme, plastico e ligeiramente
pegajoso; transigäo clara e plana.

PERFIL: IT - 06
DATA: 11/11/96
CLASSIFICAQÄO: GLEI POUCO HÜMICO
EUTRÓFICO Ta, textura argilo-siltosa, Campo
baixo, higrófilo de värzea relevo plano.
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Campo baixo.
LOCALIZAQÄO, MUNICIPIO, ESTADO E
COORDENADAS: Tatu, ilha de Ituquf, 2° 28'
37" e 54° 32' 43", Santarém - Para.
SITUAQÄO, DECLIVE E COBERTURA
VEGETAL SOBRE O PERFIL - Trincheira, sob
cobertura de campo de varzea.
LITOLOGIA - Sedimentos argilo-siltosos.

BCg. 49-109 cm, bruno (10 YR 5/3), com
mosqueados, comum, pequeno e distinto brunoamarelado (10 YR 5/8); franco-argilo-siltoso;
maciga desfazendo-se em prismatica e blocos
subangulares; duro, firme, plastico e ligeiramente
pegajoso; transigäo difusa e plana.

FORMACÄO GEOLÓGICA - Holoceno

IClg. 109-150+ cm, cinzento (10 YR5/1), com
mosqueados, comum, pequeno e distinto brunoamarelado (10 YR 5/8); franco-argilo-siltoso;
maciga, muito duro, firme, plastico e ligeiramente
pegajoso.

ROCHOSIDADE - Näo rochosa

RAIZES. Finas, poucas e raras no Al, finas e
médias comuns no ABg, finas e médias muitas
no Btg, finas e comuns no BCg e finas poucas
no IClg.

DRENAGEM - Mal drenado

OBSERVAgÖES. No horizonte Al é perceptfvel a sedimentagäo recente. Os mosqueados
muito médios e proeminentes säo distribuïdos
desde o ABg, concentrando-se principalmente
entre 30 e 50 cm. A partir de 80 cm, gleizacäo
mais intensa com estrutura macica. Poros e
canais p e q u e n o s poucos a comuns ABg,
pequenos e poucos no Btg, muito pequenos e
muito poucos no BCg e muito pequenos e quase
ausentes no IClg. Atividades de organismos
comuns até o Btg.
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PERIODO - Quaternario recente
MATERIAL ORIGINÄRIO - Sedimentos argilosiltosos recentes
PEDREGOSIDADE - Näo pedregosa

RELEVO LOCAL - Plano
RELEVO REGIONAL - Plano
EROSÄO - Näo aparente

VEGETAQÄO PRIMARIA - Campo equatorial
higrófilo de varzea
USO ATUAL - Pastagem de bovinos e bubalinos
CLIMA - Ami da classificagäo de Koppen
DESCRITO E COLETADO POR - I.C. Falesi e
B.N.R. da Silva
DESCRICÄO MORFOLOGICA
A l . 0-20 cm, cinzento-escuro (10 YR4/1), com
mosqueados, comum, pequeno e proeminente
vermelho (2,5 YR 4/8); franco-argilo-siltoso;
maciga com muitos mosqueados finos, firme,
plastico e ligeiramente pegajoso; transigäo clara
e plana.
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ABg. 20-46 cm, cinzento-escuro (10 YR 4/1),
com m o s q u e a d o s , c o m u m , p e q u e n o e
proeminente vermelho (2,5 YR 4/8); argilasiltosa; moderada pequena e média colunar e
prismatica; desfazendo-se em fraca pequena e
média, blocos subangulares; ligeiramente duro,
firme, plästico e ligeiramente pegajoso, transigäo
clara e plana.
BAg. 46-81 cm, cinzento (10 YR 5/1), com
mosqueados, comum, pequeno e distinto brunoamarelado (10 YR 5/8); argila-siltosa; maciga
coerente desfazendo-se em pequena média
colunar e prismatica; duro, firme, plästico e
ligeiramente pegajoso; transigäo gradual e plana.

FORMAgÄO GEOLOGICA - Holoceno
PERIODO - Quaternario recente
MATERIAL ORIGINÄRIO - Sedimentos argilosiltosos
PEDREGOSIDADE - Näo pedregosa
ROCHOSIDADE - Näo rochosa
RELEVO LOCAL- Plano
RELEVO REGIONAL - Plano
EROSÄO - Näo aparente
DRENAGEM - Mal drenado
VEGETAQÄO PRIMARIA - Floresta equatorial
higrófila de värzea

BCg. 81-150+ cm, cinzento (10 YR 5/1), com
mosqueados, comum, pequeno e distinto brunoamarelado (10 YR 5/8); franco-argilo-siltoso;
maciga coerente; duro, firme, plästico e pegajoso.

CLIMA - Ami da classificagäo de Koppen

RAIZES. Finas comuns no Al, ABg; finas e
poucas no ABg e finas e raras no BCg.

DESCRigÄO MORFOLÓGICA

O B S E R V A C Ö E S . No A l , percebe-se a
deposigäo recente dos sedimentos. Poros
c o m u n s p e q u e n o s ao longo do perfil.
Mosqueados muitos e pequenos ao longo do
perfil.
PERFIL: IT - 07
DATA: 11/11/96
CLASSIFICAgÄO: GLEI POUCO HÜMICO
EUTRÓFICO Ta, textura siltosa, floresta higrófila
de Restinga de relevo plano
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Restinga
arbórea
LOCALIZAQÄO, MUNICÏPIO, ESTADO E
COORDENADAS: 8 0 0 m rio abaixo da
localidade de Tatu, ilha de Ituquï, 2° 28' 42" e
54° 32' 00", Santarém - Para.
SITUAQÄO, DECLIVE E COBERTURA
VEGETAL SOBRE O PERFIL - Trincheira sob
cobertura de mata de restinga alterada
LITOLOGIA - Sedimentos argilo-siltosos

USO ATUAL - Refügio de bovinos e bubalinos

DESCRITO E COLETADO POR- I.C. Falesi e
B.N.R. da Silva

Al. 0-18 cm, bruno-acinzentado-escuro (10 YR
4/2), com mosqueados, comum, pequeno e
proeminente vermelho (2,5 YR 4/8); francosiltoso; maciga duro, firme, ligeiramente plästico
e ligeiramente pegajoso; transigäo clara e plana.
ABg. 18-46 cm, cinzento-escuro (10 YR 4/1),
com m o s q u e a d o s , comum, p e q u e n o e
proeminente vermelho (2,5 YR 4/8); argilasiltosa; maciga, desfazendo-se em forte pequena
e média colunar e prismatica; duro, firme,
plästico e pegajoso, transigäo clara e plana.
BAg. 46-82 cm, cinzento-escuro (10 YR 4/1),
com mosqueados, abundante, pequeno e
distinto bruno-amarelado (10 YR 5/8); francosiltoso; forte p e q u e n a e média colunar e
prismatica, duro, firme, ligeiramente plästico e
ligeiramente pegajoso; transicäo gradual e plana.
BCg. 82-150+ cm, bruno-escuro (10 YR 4/3),
com m o s q u e a d o s , comum, p e q u e n o e
proeminente vermelho (2,5 YR 4/8) e brunoamarelado (10 YR 4/8); franco-siltoso; maciga
coerente; desfazendo-se em forte pequena e
média colunar e prismatica, duro, firme, ligeiramente plästico e ligeiramente pegajoso.
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RAIZES. Comuns finas e médias no Al, ABg;
finas e poucas no ABg e finas e raras no BCg.
OBSERVACÖES. Poros e canais pequenos
comuns no Al e ABg; pequenos e poucos no
BAg e pequenos e muito poucos no BCg.
Superficie dos torróes revestidas por filmes de
coloragäo brunada. Mosqueados muitos e
pequenos e médios distribuidos no perfil.
PERFIL IT - 08
DATA: 11/11/96
CLASSIFICAQÄO: GLEI POUCO HÜMICO
EUTRÓFICO Ta, textura siltosa, campo baixo,
higrófilo de värzea relevo plano
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Campo baixo
LOCALIZAQÄO, MUNICÏPIO, ESTADO E
COORDENADAS: 600 m rio abaixo do local
Tatu, ilha de Ituqui, 2° 28' 44" e 54° 32' 03",
Santarém-Para.
SITUAQÄO, DECLIVE E COBERTURA
VEGETAL SOBRE O PERFIL - Trincheira sob
cobertura de gramineas
LITOLOGIA- Sedimentos argilo-siltosos
FORMAQÄO GEOLÓGICA- Holoceno
PERIODO - Quaternario recente
MATERIAL ORIGINÄRIO - Sedimentos argilosiltosos
PEDREGOSIDADE - Näo pedregosa
ROCHOSIDADE - Näo rochosa
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DESCRIQÄO MORFOLOGICA
Al. 0-14 cm, bruno-escuro (10 YR 4/3), com
mosqueados, pouco, pequeno e distinto brunoamarelado (10 YR 5/8); franco-siltoso; maciga
coerente com mosqueados distintos; macio,
firme, ligeiramente plästico e ligeiramente
pegajoso; transigäo clara e plana.
ABg. 14-31 cm, bruno-escuro (10 YR4/3), com
mosqueados, pouco, pequeno e distinto brunoamarelado (10 YR 5/8); franco-siltoso; maciga
coerente, desfazendo-se em forte média colunar
e prismätica; macio, friävel, plästico e pegajoso,
ligeiramente plästico e ligeiramente pegajoso;
transicäo gradual e plana.
Btg.31-70 cm, cinzento (10 YR 5/1), com
mosqueados, comum, pequeno e proeminente
vermelho (2,5 YR 4/8); franco-argilo-siltoso;
maciga coerente, desfazendo-se em pequena
média prismätica; duro, firme, plästico e
ligeiramente pegajoso; transicäo clara e plana.
BCg. 70-150+ cm, cinzento (10 YR 5/1), com
mosqueados, comum, pequeno e proeminente
vermelho (2,5 YR 4/8); franco-siltoso; maciga
coerente mosqueada; macio, firme, ligeiramente
plästico e ligeiramente pegajoso.
RAIZES. Finas e comuns no Al, finas e poucas
no ABg e Btg e raras no BCg.
OBSERVANCES. Poros pequenos e comuns
no Al, ABg e Btg; poucos no BCg. Mosqueados
comuns distintos nos horizontes.

RELEVO LOCAL - Plano
RELEVO REGIONAL- Plano
EROSÄO - Näo aparente
DRENAGEM - Mal drenado
VEGETAQÄO PRIMARIA - Campo equatorial
higrófilo de värzea

PERFIL: IT- 09
DATA: 11 /11/96
CLASSIFICAQÄO: ALUVIAL EUTRÓFICO Ta,
textura siltosa, campo higrófilo de värzea relevo
plano (Dique Natural)
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Dique marginal

USO ATUAL - Pastagem de bovinos e bubalinos
CLIMA - Ami da classificagäo de Koppen
DESCRITO E COLETADO POR - I.C. Falesi e
B.N.R. da Silva

LOCALIZAgÄO, MUNICÏPIO, ESTADO E
COORDENADAS: Fazenda Santo Antonio,
margem esquerda do rio Ituqui, 2° 29' 57" e 54°
34' 49", Santarém - Parä
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SITUAQAO, DECLIVE E COBERTURA
VEGETAL SOBRE O PERFIL - Trincheira sob
gramfnea de mori {Paspalum fasciculatum)

amarelado (10 YR 5/8); franco-siltoso; macica
näo coerente; macio, friävel, näo plästico e näo
pegajoso, transigäo abrupta e plana.

LITOLOGIA - Sedimentos argilo-siltosos

VC5g. 120-160+ cm, bruno-acinzentado-escuro
(10 YR 4/2), com mosqueados pouco, pequeno
e proeminente vermelho (2,5 YR 4/8) e brunoamarelado (10 YR 5/8); franco siltoso; macica näo
coerente; macio, friävel, näo plästico e näo
pegajoso, transigäo abrupta e plana.

FORMAQÄO GEOLÓGICA - Holoceno
PERIODO - Quaternario recente
MATERIAL ORIGINÄRIO - Sedimentos argilosiltosos recentes
PEDREGOSIDADE - Näo pedregosa
ROCHOSIDADE - Näo rochosa
RELEVO LOCAL - Plano
RELEVO REGIONAL - Plano
EROSÄO - Näo aparente
DRENAGEM - Imperfeitamente drenado
VEGETAQÄO PRIMARIA - Capim-mori, capimde-burro, etc.
USO ATUAL - Pastagem de bovinos e bubalinos
CLIMA - Ami da classificagäo de Koppen
DESCRITO E COLETADO POR - I.C. Falesi e
B.N.R. da Silva
DESCRIQÄO MORFOLÓGICA

RAIZES. Finas muitas no AR IClg, IIC2g, IIIC3g
e IVC4g.
OBSERVACÖES. Porös e canais comum até
o horizonte IVC4g poucos no VC5g. O horizonte
(camada) IVC4g é mais escuro que os demais.
O horizonte IClg é areno-siltoso solto mais
acentuada que os demais.
FAZENDAS SANTA RITA - ALENQUER
PERFIL: AL - 01
DATA: 13/11/96
CLASSIFICAQÄO: SOLONCHAK Ta, textura
siltosa, campo higrófilo de värzea relevo piano.
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Dique marginal

Ap. 0-14 cm, bruno-escuro (10 YR4/3), francosiltoso; macio, friävel, näo plästico e näo
pegajoso; transigäo clara e plana.

LOCALIZAQÄO, MUNICIPIO, ESTADO E
COORDENADAS: Fazenda Born Jardim,
margem esquerda do paranä de Alenquer, 1° 58'
02" e 54° 49' 55", Alenquer-Parä.

IClg. 14-29 cm, bruno-escuro (10 YR4/3), areia
franca; macio friävel, näo plästico e näo
pegajoso; transigäo gradual e plana.

SITUAQÄO, DECLIVE E COBERTURA
VEGETAL SOBRE O PERFIL - Sob cobertura
vegetal de gramfneas e arvores esparsas.

IIC2g. 29-74 cm, bruno-escuro (10 YR 4/3),
franco-arenoso; maciga näo coerente; macio,
friavel, näo plästico e näo pegajoso; transigäo
gradual e plana.

LITOLOGIA - Sedimentos argilo-siltosos

IIIC3g. 74-102 cm, bruno-amarelado-escuro (10
YR 4/4); franco-arenoso; maciga näo coerente;
macio, friavel, näo plästico e näo pegajoso;
transigäo clara e plana.

MATERIAL ORIGINÄRIO - Sedimentos argilosiltosos recentes

FORMAQÄO GEOLÓGICA - Holoceno
PERIODO - Quaternario recente

PEDREGOSIDADE - Näo pedregosa
ROCHOSIDADE - Näo rochosa

IVC4g. 102-120 cm, bruno-escuro (10 YR 4/3),
com m o s q u e a d o s pouco, p e q u e n o e
proeminente vermelho (2,5 YR 4/8) e bruno-

RELEVO LOCAL - Plano
RELEVO REGIONAL - Piano
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EROSÄO - Näo aparente
DRENAGEM - Imperfeitamente drenado
VEGETACÄO PRIMARIA - Anteriormente
floresta ciliar higrófila de varzea, atualmente
campos de gramineas
USO ATUAL - Pastagem de bovinos e bubalinos
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desenvolvendo-se um Solonchack. Porös
pequenos comuns no Ap e ABg, pequenos e
poucos no BAg e pequenos muito poucos no
BCg. Mosqueados distintos localizados em todos
os horizontes. Por ser perfil exposto em barranco,
e n c o n t r a v a - s e b a s t a n t e duro, exibindo,
rachaduras, o que dificultou inclusive a retirada
dos anéis volumétricos.

CLIMA - Ami da classificacäo de Koppen
DESCRITO E COLETADO POR -I.C. Falesi e
B.N.R. da Silva

PERFIL: AL - 02

DESCRigÄO MORFOLÓGICA

CLASSIFICAgÄO: GLEI POUCO HÜMICO
EUTROFICO Ta, textura siltosa, floresta higrófila
de varzea relevo piano (dique marginal)

Ap. 0-15 cm, cinzento-escuro (10 YR 4/1), com
mosqueados, comum, pequeno e proeminente
vermelha (2,5 YR 4/8); franco-argilo-siltoso;
moderada a forte pequena e média prismaticas
e colunares; duro, firme, plästico e ligeiramente
pegajoso; transicäo gradual e plana.
ABg. 15-39 cm, bruno-escuro (10 YR 4/3), com
mosqueados, pouco, pequeno e distinto brunoamarelado (10 YR 5/8); franco-argilo-siltoso;
forte pequena e média prismätica; duro, firme,
plästico e ligeiramente pegajoso; transigäo difusa
e plana.

DATA: 13/11/96

UNIDADE DE MAPEAMENTO: Dique marginal
LOCALIZAQÄO, MUNICÏPIO, ESTADO E
COORDENADAS: Fazenda Born Jardim,
margem esquerda do parana de Alenquer, 1°
58' 02" e 54° 49' 55", Alenquer-Parä.
SITUAQÄO, DECLIVE E COBERTURA
VEGETAL SOBRE O PERFIL - Trincheira sob
cobertura vegetal de floresta ciliar.
LITOLOGIA - Sedimentos argilo-siltosos

BAg. 39-80 cm, bruno-amarelado (10 YR 5/4);
com mosqueados, pouco, pequeno e distinto
bruno-amarelado (10 YR 5/8); franco-argilosiltoso; forte pequena e média prismätica; duro,
firme, plästico e ligeiramente pegajoso; transigäo
difusa e plana.

FORMAQÄO GEOLÓGICA - Holoceno

BCg. 80-150+ cm, cinzento (10 YR 5/1), com
mosqueados, comum, pequeno e proeminente
vermelho (2,5 YR 4/8); franco-argilo-siltoso;
macica coerente, desfazendo-se em pequena
média prismätica e colunar; duro, firme, plästico
e ligeiramente pegajoso; transigäo clara e plana.

ROCHOSIDADE - Näo rochosa

RAIZES. Finas muitas no Ap, finas comuns no
ABg, finas e poucas no BAg e finas e raras no
BCg.

VEGETAQÄO PRIMARIA - Floresta ciliar de
varzea

OBSERVAgÖES. Perfil descrito aproveitandose o corte do barranco do parana de Alenquer.
Embora o perfil esteja localizado no dique
marginal é evoluido d i a g e n e t i c a m e n t e ,

PERIODO - Quaternario recente
MATERIAL ORIGINÄRIO - Sedimentos argilosiltosos recentes
PEDREGOSIDADE - Näo pedregosa

RELEVO LOCAL - Plano
RELEVO REGIONAL - Piano
EROSÄO - Näo aparente
DRENAGEM - Imperfeitamente drenado

USO ATUAL - Refügio
CLIMA - Ami de Koppen
DESCRITO E COLETADO POR- I.C. Falesi e
B.N.R. da Silva
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DESCRigÄO MORFOLOGICA
Ap. 0-16 cm, cinzento-escuro (10 YR 4/4), com
mosqueados, pouco, pequeno e distinto brunoamarelado (10 YR 5/8); franco; moderada
p e q u e n a e média, blocos s u b a n g u l a r e s ;
ligeiramente duro, firme, ligeiramente plästico e
ligeiramente pegajoso; transicäo gradual e plana.
ABg. 16-42 cm, bruno-amarelado-escuro (10 YR
4/4), com mosqueados, pouco, pequeno e
distinto bruno-amarelado (10 YR 5/8); francoargilo-siltoso; moderada pequena e média
prismatica; duro, firme, ligeiramente plästico e
ligeiramente pegajoso; transicäo gradual e plana.
BAg. 42-74 cm, bruno-amarelado-escuro (10 YR
4/4); com mosqueados, pouco, pequeno e
distinto bruno-amarelado (10 YR 5/8); francosiltoso; moderada a forte, média prismatica;
duro, firme, ligeiramente plästico e ligeiramente
pegajoso; transigäo clara e plana.
BCg. 74-150+ cm, bruno-amarelado-escuro (10
YR 4/4); com mosqueados, pouco, pequeno e
distinto bruno-amarelado (10 YR 5/8); franco;
forte, média prismatica e colunar; muito duro,
muito firme, ligeiramente plästico e ligeiramente
pegajoso.
RAIZES. Finas e médias muitas no Ap, finas e
médias comuns no ABg, finas e poucas no BAg
e finas e raras no BCg.
OBSERVACÓES. Perfil descrito aproveitandose o barranco com 6 m de altura, do paranä de
Alenquer, dique marginal. No local avaliou-se a
altura de 1,50 m do nïvel alcangado pelas äguas
das enchentes. Muitos poros pequenos no Ap,
pequenos e comuns no ABg, pequenos e poucos
no BAg e pequenos muito poucos no BCg.
Atividades de organismos comuns no Ap.
PERFIL: AL - 03
DATA: 14/11/96
CLASSIFICAQÄO: GLEI POUCO HÜMICO
EUTRÓFICO Ta, textura muito argilosa, campo
higrófilo de värzea relevo plano (muito mal
drenado)
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Campo baixo

LOCALIZAQÄO, MUNICIPIO, ESTADO E
COORDENADAS: Fazenda Santa Corina, rio
abaixo da Fazenda Santa Corina, 1° 58' 28" e
54° 47' 44", Alenquer-Parä.
SITUAQÄO, DECLIVE E COBERTURA
VEGETAL SOBRE O PERFIL - Trincheira sob
cobertura vegetal de gramfneas
LITOLOGIA - Sedimentos argilo-siltosos
FORMAQÄO GEOLÓGICA - Holoceno
PERIODO - Quaternärio recente
MATERIAL ORIGINÄRIO - Sedimentos argilosiltosos recentes
PEDREGOSIDADE - Näo pedregosa
ROCHOSIDADE - Näo rochosa
RELEVO LOCAL - Plano
RELEVO REGIONAL - Plano
EROSÄO - Näo aparente
DRENAGEM - Muito mal drenado
VEGETAQÄO PRIMARIA - Campo higrófilo de
värzea
USO ATUAL - Pastagem de bovinos e bubalinos
CLIMA - Ami de Koppen
DESCRITO E COLETADO POR - I.C. Falesi e
B.N.R. da Silva
DESCRigÄO MORFOLOGICA
Ap. 0-17 cm, cinzento-muito-escuro (10 YR 3/
1), com mosqueados, pouco, pequeno e distinto
bruno-amarelado (10 YR 5/8); muito argilosos;
forte pequena e média prismatica e colunar,
duro, firme, plästico e pegajoso; transicäo clara
e plana.
ABg. 17-46 cm, cinzento-escuro (10 YR 4/1),
com mosqueados, comum, pequeno e distinto
bruno-amarelado (10 YR 5/8); franco-argilosiltoso; forte pequena e média prismatica; duro,
firme, plästico e pegajoso; transicäo clara e plana.
BAg. 46-72 cm, cinzento-muito-escuro (2,5 YR
3/); com mosqueados, pouco, p e q u e n o e
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proeminente bruno-amarelado (10 YR 5/8);
muito argiloso forte pequena e média prismatica
e colunar; duro, firme, plästico e pegajoso;
transicäo gradual e plana.

PEDREGOSIDADE - Näo pedregosa

Btg. 72-105 cm, cinzento (2,5 Y 6/ ), com
mosqueados, pouco, pequeno e proeminente
bruno-amarelado (10 YR 5/8); muito argiloso;
maciga coerente, duro, firme, plästico e
ligeiramente pegajoso; transigäo difusa e plana.

RELEVO REGIONAL - Piano

BCg. 105-150+ cm, cinzento (2,5 Y 6/); com
mosqueados, comum, pequeno e proeminente
bruno-amarelado (10 YR 5/8); argilo-siltosa;
maciga coerente, muito duro, muito firme,
plästico e pegajoso.
RAIZES. Finas e muitas no Ap, finas e poucas
no ABg, BAg; finas e raras no Btg e BCg.
OBSERVAQÖES. Porös pequenos poucos no
Ap, ABg e BAg. M o s q u e a d o s distintos
distribuidos pelo perfil, sendo proeminentes e
abundantes no BCg.
PERFIL: AL - 04
DATA: 14/11/96
CLASSIFICAQÄO: GLEI POUCO HÜMICO
EUTROFICO Ta, textura argilo-siltosa, floresta
higrófila de restinga relevo piano
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Restinga de
mata
LOCALIZAQÄO, MUNICÏPIO, ESTADO E
COORDENADAS: Fazenda Santa Corina, 1° 58'
28" e 54° 47' 34", Alenquer-Para.
SITUAQÄO, DECLIVE E COBERTURA
VEGETAL SOBRE O PERFIL - Trincheira sob
coberrura vegetal de floresta equatorial higrófila
de värzea.
LITOLOGIA - Sedimentes argilo-siltosos
FORMACÄO GEOLÓGICA - Holoceno
PERIODO - Quaternärio recente
MATERIAL ORIGINÄRIO - Sedimentes argilosiltosos recentes
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ROCHOSIDADE - Näo rochosa
RELEVO LOCAL - Plano

EROSÄO - Näo aparente
DRENAGEM- Mal drenado
VEGETAQÄO PRIMARIA - Floresta equatorial
higrófila de värzea
USO ATUAL - Refugio de bovinos e bubalinos
CLIMA - Ami de Koppen
DESCRITO E COLETADO POR- I.C. Falesi e
B.N.R. da Silva
DESCRigÄO MORFOLÓGICA
AI. 0-17 cm, cinzento-escuro (10 YR 4/1), com
m o s q u e a d o s , comum, p e q u e n o e medio,
proeminente vermelho (2,5 YR 4/8); argilasiltosa; moderada pequena e média prismatica,
desfazendo-se em blocos subangulares;
ligeiramente duro, firme, plästico e pegajoso;
transigäo clara e plana.
ABg. 17-37 cm, cinzento-escuro (10 YR 4/1),
com mosqueados, comum, pequeno e distinto
bruno-amarelado (10 YR 5/8); argilo-siltosa;
forte, pequena e média prismatica; duro, firme,
plästico e pegajoso; transicäo clara e plana.
BAg. 37-76 cm, bruno-acinzentado (10 YR
5/2); com mosqueados, comum, pequeno e
distinto bruno-amarelado (10 YR 5/8); argilosiltosa, forte p e q u e n a e média prismatica
desfazendo-se em blocos subangulares; muito
duro, firme, plästico e pegajoso; transicäo difusa
e plana.
BCg. 76-150+ cm, cinzento-escuro (10 YR 4/
1); com mosqueados, comum, pequeno e
distinto bruno-amarelado (10 YR 5/8); argilosiltosa; forte pequena e média prismatica e
colunar; muito duro, firme, plästico e pegajoso;
transigäo difusa e plana.
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RAIZES. Finas e muitas no A l , finas e comuns
no ABg, finas e poucas no BAg e BCg.
OBSERVAQÖES. A superficie do solo com
cerca de 5 cm de material organico folhoso,
fragmentos de ramos e outras partes de vegetais.
Marcas visiveis da ultima enchente indicando a
altura de 1,40 m. Poros pequenos comuns no
Al, ABg, pequenos e poucos no BAg e BCg. No
horizonte BAg e BCg cerosidade moderada e
comuns.
PERFIL: AL - 05
DATA: 15/11/96
CLASSIFICAQÄO:
GLEI
HÜMICO
EUTRÓFICO Ta, Textura muito argilosa, campo
higrófilo de värzea relevo plano.
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Campo baixo
LOCALIZAQÄO, MUNICIPIO, ESTADO E
COORDENADAS: Fazenda Santa Rita, 1° 57'
42" e 54° 50' 52", Alenquer-Para.
SITUAgÄO, DECLIVE E COBERTURA
VEGETAL SOBRE O PERFIL - Trincheira sob
cobertura vegetal de gramfneas e leguminosas.
LITOLOGIA - Sedimentos argilo-siltosos
FORMAQÄO GEOLÓGICA - Holoceno
PERIODO - Quaternario recente
MATERIAL ORIGINÄRIO - Sedimentos argilosiltosos recentes
PEDREGOSIDADE - Näo pedregosa
ROCHOSIDADE - Näo rochosa
RELEVO LOCAL - Plano
RELEVO REGIONAL - Plano
EROSÄO - Näo aparente

DESCRIQÄO MORFOLOGICA
Al. 0-14 cm, cinzento-escuro (10 YR 4/1), com
mosqueados, comum, pequeno e medio, distinto
bruno-amarelado (10 YR5/8); argila; moderada
p e q u e n a e m é d i a prismatica e colunar,
desfazendo-se em blocos subangulares; duro,
firme, plästico e pegajoso; transigäo clara e plana.
ABg. 14-32 cm, cinzento-escuro (2,5 YR 4/), com
mosqueados, abundante, pequeno e medio,
proeminente bruno-amarelado (10 YR 5/8);
muito argiloso; forte, p e q u e n a e média
prismatica e colunar, desfazendo-se em blocos
subangulares; duro, firme, plästico e pegajoso;
transigäo clara e plana.
Btg. 32-64 cm, cinzento-muito-escuro (2,5 Y 3);
com m o s q u e a d o s , pouco, p e q u e n o e
proeminente bruno-amarelado (10 YR 5/8);
muito argiloso, forte, p e q u e n a e média
prismatica e colunar; muito duro, muito firme,
plästico e pegajoso; transigäo difusa e plana.
BCg. 64-150+ cm, cinzento (2,5 Y 6/); com
mosqueados, comum, pequeno e proeminente
bruno-amarelado ( 10 YR 5/8); argilo-siltosa;
forte, média, prismatica e colunar; muito duro,
firme, plästico e pegajoso.
RAIZES. Finas muitas no Al, finas comuns no
ABg, finas, poucas no Btg e BCg.
OBSERVA^OES. Poros pequenos muitos no
Al, ABg; pequenos e poucos no Btg e BCg.
C e r o s i d a d e m o d e r a d a , p o u c o s entre as
estruturas. Slikensides no BAg e Btg. Os
horizontes Btg e BCg q u a n d o molhados
apresentam-se com estrutura macica coerente.
Os m o s q u e a d o s distintos e proeminentes
distribuem-se nos horizontes do perfil.

DRENAGEM - Mal drenado

PERFIL: AL - 06

VEGETAQÄO PRIMARIA - Campo higrófilo de
värzea

DATA: 15/11/96

CLIMA - Ami de Koppen

CLASSIFICAQÄO: GLEI POUCO HÜMICO
EUTRÓFICO Ta, textura siltosa, floresta higrófila
de restinga relevo plano

DESCRITO E COLETADO POR - I.C. Falesi e
B.N.R. da Silva

UNIDADE DE MAPEAMENTO: Restinga de
mata

USO ATUAL - Pastagem de bovinos e bubalinos
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LOCALIZAQÄO, MUNICIPIO, ESTADO E
COORDENADAS: Fazenda Santa Rita, 1° 57'
45" e 54° 50' 48", Alenquer-Parä.
SITUAQÄO, DECLIVE E COBERTURA
VEGETAL SOBRE O PERFIL - Trincheira, sob
vegetacäo de gramineas
LITOLOGIA - Sedimentos argilo-siltosos
FORMAQÄO GEOLÓGICA - Holoceno
PERIODO - Ouaternario recente
MATERIAL ORIGINÄRIO - Sedimentos recentes
PEDREGOSIDADE - Näo pedregosa
ROCHOSIDADE - Näo rochosa
RELEVO LOCAL - Plano
RELEVO REGIONAL - Piano
EROSÄO - Näo aparente
DRENAGEM - Mal drenado
VEGETAQÄO PRIMARIA - Floresta equatorial
higrófila de värzea
USOATUAL-Refügio
CLIMA - Ami de Koppen
DESCRITO E COLETADO POR- I.C. Falesi e
B.N.R. da Silva
DESCRIQÄO MORFOLÓGICA
AI. 0-13 cm, cinzento-escuro (10 YR 4/1), com
mosqueados, comum, pequeno e medio, distinto
bruno-amarelado (10 YR5/8); argila; moderada,
p e q u e n a e média prismätica e colunar,
desfazendo-se em blocos subangulares; duro,
firme, plastico e pegajoso; transicäo clara e plana.
ABg. 13-30 cm, cinzento-escuro (10 YR 4/1),
com m o s q u e a d o s , c o m u m , p e q u e n o e
proeminente vermelho (2,5 YR 4/8) e brunoamarelado (10 YR 5/8); franco-argilo-siltoso;
forte pequena e média prismätica e colunar
desfazendo-se em média, blocos subangulares;
duro, firme, ligeiramente plastico e ligeiramente
pegajoso; transicäo gradual e plana.
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BAg. 30-60 cm, bruno (10 YR 5/3); com
mosqueados, pouco, pequeno e distinto brunoamarelado (10 YR 5/8); franco-argilo-siltoso;
maciga coerente (molhada) e forte média
prismätica e colunar; muito duro, firme,
ligeiramente plastico e ligeiramente pegajoso;
transicäo difusa e plana.
BCg. 60-120 cm, bruno (10 YR 5/3), com
mosqueados, pouco, pequeno e distinto brunoamarelado (10 YR 5/8); franco-argilo-siltoso;
macica em forte média, prismätica e colunar;
duro, firme, ligeiramente plastico e ligeiramente
pegajoso.
RAIZES. Finas comuns no Al, finas e médias
no ABg e BAg, finas raras no BCg.
OBSERVAQÖES. Nivel da enchente a 1,80
m. Porös pequenos, comuns no AI, ABg,
pequenos poucos no BAg e BCg. No BAg a
argila é escura e no BCg é cinza com
mosqueados.
CACAUAL GRANDE - MONTE ALEGRE
PERFIL: CG - 01
DATA: 17/11/96
CLASSIFICAQÄO: ALUVIAL EUTRÓFICO Ta,
textura siltosa, campo higrófilo de värzea, relevo
piano
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Restinga de
Cacaualinho
LOCALIZAQÄO, MUNICIPIO, ESTADO E
COORDENADAS: CEBA, Cacaualinho, 2° 23'
29" e 54° 20' 55", Monte Alegre - Parä
SITUAQÄO, DECLIVE E COBERTURA
VEGETAL SOBRE O PERFIL - Trincheira, sob
vegetacäo de graminea mori.
LITOLOGIA- Sedimentos
FORMAQÄO GEOLÓGICA - Holoceno
PERIODO - Quaternärio recente
MATERIAL ORIGINÄRIO - Sedimentos argilosiltosos
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PEDREGOSIDADE - Näo pedregosa

RELEVO LOCAL - Plano

proeminente vermelho (2,5 YR 4/8); francosiltoso; fraca, p e q u e n a e média, blocos
subangulares, macio, friävel, näo-plästico e näopegajoso.

RELEVO REGIONAL - Plano

—. * __

ROCHOSIDADE - Näo rochosa

EROSÄO - Näo aparente
DRENAGEM - Imperfeitamente drenado
VEGETAQÄO PRIMARIA - Campo higrófilo de
värzea
USO ATUAL - Pastagem de büfalos
CLIMA - Ami de Koppen
DESCRITO E COLETADO POR - I.C. Falesi e
B.N.R. da Silva
DESCRigÄO MORFOLÓGICA
Al. 0-14 cm, bruno-escuro (10 YR 4/3), com
mosqueados, pouco, pequeno e distinto brunoamarelado (10 YR 5/8); franco-siltoso; sem
estrutura, solto, friävel, näo-plästico e näopegajoso; transicäo difusa e plana.
IC1. 14-33 cm, bruno-escuro (10 YR 4/3), com
mosqueados, pouco, pequeno e proeminente
vermelho (2,5 YR 4/8); franco-siltoso, fraca,
pequena, bloco subangulares, desfazendo-se em
gräos simples; solto, friävel, näo-plastico e näopegajoso; transigäo difusa e plana.
IIC2.33-50 cm, bruno-amarelado-escuro (10 YR
4/4); com mosqueados, pouco, pequeno,
proeminente vermelho (2,5 YR 4/8): francosiltoso; fraca, pequena, blocos subangulares,
desfazendo-se em gräo simples, solto, friävel,
näo-plastico e näo-pegajoso; transigäo difusa e
plana.

RAIZES. Finas muitas no Al, finas comum no
IC1 e IIC2, finas e poucas no IIIC3 e raras no
IVC4.
OBSERVANCES. Altura da lamina de ägua das
enchentes medindo 40 cm. Poros muitos no Al e
IC1, comuns no IIC2, IIIC3 e IVC4. Predominäncia
da fracäo silte nos horizontes. Mosqueados muitos
entre os poros e canais no IVC4.
PERFIL: CG - 02
DATA: 17/11/96
CLASSIFICACÄO: GLEI POUCO HÜMICO
EUTRÓFICO Ta, textura siltosa, campo higrófilo
de värzea, relevo plano (mal drenado)
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Campo alto
LOCALIZAQÄO, MUNICÏPIO, ESTADO E
COORDENADAS: CEBA, 2° 92' 51" e 54° 22'
04", Monte Alegre - Parä.
SITUAQÄO, DECLIVE E COBERTURA
VEGETAL SOBRE O PERFIL - Trincheira, sob
vegetagäo de graminea mori.
LITOLOGIA- Sedimentos
FORMAQÄO GEOLÓGICA - Holoceno
PERIODO - Quaternärio recente
MATERIAL ORIGINÄRIO - Sedimentos argilosiltosos
PEDREGOSIDADE - Näo pedregosa

IIIC3g. 50-85 cm, bruno-escuro (10 YR 4/3);
com mosqueados, pouco, pequeno, proeminente vermelho (2,5 YR 4/8); franco-siltoso;
fraca, pequena e média, blocos subangulares,
desfazendo-se em gräo simples, macio, friävel,
näo-plästico e näo-pegajoso; transigäo difusa e
plana.

ROCHOSIDADE - Näo rochosa

IVC4. 85-150+ cm, bruno-amarelado-escuro
(10 YR4/4); com mosqueados, pouco, pequeno,

VEGETAQÄO PRIMARIA - Campo higrófilo de
värzea

RELEVO LOCAL - Plano
RELEVO REGIONAL - Plano
EROSÄO - Näo aparente
DRENAGEM - Mal drenado
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USO ATUAL - Pastagem de büfalos
CLIMA - Ami de Koppen
DESCRITO E COLETADO POR - I.C. Falesi e
B.N.R. da Silva
DESCRIQÄO MORFOLÓGICA
Al. 0-13 cm, cinzento-escuro (10 YR4/1), com
mosqueados, comum, pequeno e medio, distinto
bruno-amarelado (10 YR 5/8); argila-siltosa;
moderada p e q u e n a e média prismatica e
colunar, desfazendo-se em blocos subangulares;
ligeiramente duro, firme, plästico e pegajoso;
transicäo difusa e plana.
ABg. 13-29 cm, cinzento-escuro (10 YR 4/1),
com mosqueados, pequeno, medio e grande,
distinto bruno-amarelado (10 YR 5/8); argilasiltosa; moderada, média, colunar; duro, firme,
plästico e pegajoso; transigäo difusa e plana.
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BCg. Poros pequenos, poucos no Al, ABg, BAg
e Btg e raros no BCg. No Btg argila-siltosa
maciga com gleizagäo azul escura. Fragmentes
finos de muscovita no perfil e a superficie do
solo. Superficies foscas entre as unidades
estrururais do solo. No ABg, intensa e dispersa
superficie de oxidagäo de coloragäo alaranjada.
PERFIL: CG - 03
DATA: 19/11/96
CLASSIFICAQÄO: GLEI POUCO HÜMICO
EUTRÓFICO Ta, textura siltosa, campo higrófilo
de värzea relevo plano (muito mal drenado)
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Campo baixo
LOCALIZAQÄO, MUNICIPIO, ESTADO E
COORDENADAS: CEBA, 2° 92' 36" e 54° 20'
32", Monte Alegre - Parä.

BAg. 29-60 cm, bruno-escuro (10 YR 4/3); com
mosqueados, pouco, pequeno e proeminente
vermelho-escuro (2,5 YR 3/8); franco-siltoso;
moderada p e q u e n a e média prismatica e
colunar, desfazendo-se em blocos subangulares;
ligeiramente duro, friavel, ligeiramente plastico
e ligeiramente pegajoso; transicäo difusa e plana.

SITUAQÄO, DECLIVE E COBERTURA
VEGETAL SOBRE O PERFIL - Trincheira, sob
vegetagäo de gramfnea mori.

Btg. 60-87 cm, cinzento-escuro (2,5 Y 4/0); com
mosqueados, comum, pequeno e medio e
proeminente vermelho-escuro (2,5 YR 3/8);
argila-siltosa; forte média e grande colunar, duro,
firme, plastico e pegajoso; transicäo gradual e
plana.

MATERIAL ORIGINÄRIO - Sedimentes argilosiltosos

BCg. 87-130+ cm, cinzento-escuro (10 YR 4/
1), com mosqueados, abundante, pequeno e
medio, distinto bruno-amarelado (10 YR 5/8);
franco-argilo-siltoso; maciga coerente em
p e q u e n a , média, colunar; duro, firme,
ligeiramente plästico e ligeiramente pegajoso.

LITOLOGIA - Sedimentes
FORMAgÄO GEOLÓGICA - Holoceno
PERIODO - Quaternario recente

PEDREGOSIDADE - Näo pedregosa
ROCHOSIDADE - Näo rochosa
RELEVO LOCAL - Plano
RELEVO REGIONAL- Plano
EROSÄO - Näo aparente
DRENAGEM - Muito mal drenado
VEGETAQÄO PRIMARIA - Campo baixos de
gramineas, leguminosas e arbustos espagados.

RAIZES. Finas muitas no Al, finas e comuns
no ABg, finas e poucas no BAg, finas e comuns
das gramineas entre as superficies de contato.

USO ATUAL - Pastagem de büfalos

OBSERVANCES. Mosqueados distintos e
proeminentes nos horizontes destacando-se no

DESCRITO E COLETADO POR- I.C. Falesi e
B.N.R. da Silva

CLIMA - Ami de Koppen
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DESCRigÄO MORFOLOGICA

PERFIL - CG 04

A l . 0-10 cm, bruno-escuro (10 YR 4/3), com
mosqueados, comum, pequeno e medio, distinto
bruno-amarelado (10 YR 5/8); argila-siltosa;
macica coerente; duro, firme, plästico e pegajoso;
transicäo clara e plana.

DATA: 18/11/96

ABg. 10-35 cm, cinzento-escuro (10 YR 4/1),
com mosqueados, abundante, pequeno, medio,
proeminente vermelho-escuro (2,5 YR 3/6);
argila-siltosa; macica coerente (molhada) e forte,
pequena e média prismatica e colunar (seco);
duro, muito firme, plästico e pegajoso; transigao
difusa e plana.
Btg. 35-74 cm, cinzento-escuro (2,5 Y 4/0), com
mosqueados, abundante, pequeno e medio e
proeminente vermelho-escuro (2,5 YR 3/6) e
bruno-amarelado (10 YR 5/8); argila-siltosa;
macica coerente (molhada) e forte, pequena e
média prismatica e colunar (seco), duro, muito
firme, plästico e pegajoso; transigao difusa e
plana.
BCg. 74-105 cm, bruno-escuro (10 YR4/3), com
mosqueados, abundante, pequeno e medio,
distinto bruno-amarelado (10 YR 5/8); francoargilo-siltoso; macica coerente (molhada) e forte
grande colunar (seco); muito duro, muito firme,
plästico e pegajoso; transicäo difusa e plana.
IClg. 74-150+ cm, cinzento (10 YR 5/1), com
mosqueados, comum, pequeno e distinto brunoamarelado (10 YR 5/8); franco-argilo-siltoso;
ligeiramente macica coerente (molhada), muito
firme, ligeiramente plästico e ligeiramente
pegajoso.
RAIZES. Finas e comuns no Al, finas e poucas
no ABg e Btg.
OBSERVACÖES. Com a inundagäo, este solo
recebe inicialmente as äguas e é o ultimo a secar.
Mosqueados abundantes no perfil. Na textura,
é sensivel a presenca de silte. Porös pequenos
poucos no AI, ABg e Btg e raros no BCg e IClg;
gleizacäo intensa. Terroadas a superficie do solo
provocadas pelo pisoteio dos büfalos.

CLASSIFICAgÄO: ALUVIAL EUTRÓFICO Ta,
textura siltosa, campo higrófilo de värzea, relevo
piano (dique marginal)
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Dique marginal
do Amazonas
LOCALIZAQÄO, MUNICIPIO, ESTADO E
COORDENADAS: CEBA, 2° 23* 35" e 54° 20'
40", Monte Alegre - Parä.
SITUAQÄO, DECLIVE E COBERTURA
VEGETAL SOBRE O PERFIL - Trincheira, com
recobrimento de pastagem natural de värzeas.
LITOLOGIA - Sedimentos
FORMAQÄO GEOLÓGICA - Holoceno
PERIODO - Quaternärio recente
MATERIAL ORIGINÄRIO - Sedimentos argilosiltosos
PEDREGOSIDADE - Näo pedregosa
ROCHOSIDADE - Näo rochosa
RELEVO LOCAL - Plano
RELEVO REGIONAL - Piano
EROSÄO - Näo aparente
DRENAGEM - Imperfeitamente drenado
VEGETAQÄO PRIMARIA - Campo de värzea
USO ATUAL - Pastagem natural de capim-mori
CLIMA - Ami de Koppen
DESCRITO E COLETADO POR- I.C. Falesi e
B.N.R. da Silva
DESCRigÄO MORFOLOGICA
A I . 0-15 cm, cinzento (10 YR 5/1); com
mosqueados, comum, pequeno e medio e
proeminente vermelho-escuro (2,5 YR 3/6) e
bruno-amarelado (10 YR 5/8); franco-argilosiltoso; fraca, pequena, blocos subangulares,
macio, firme, ligeiramente plästico e ligeiramente
pegajoso; transicäo gradual e plana.

Ecossistemas de Varzeas da Regiäo do Baixo Amazonas

IClg. 15-33 cm, cinzento-escuro (10 YR 4/1);
com mosqueados, comum, pequeno e distinto
bruno-amarelado (10 YR 5/8); franco-siltoso;
fraca, pequena, blocos subangulares, macio,
friavel, ligeiramente plastico e näo pegajoso;
transicäo gradual e plana.
IIC2g. 33-69 cm, cinzento-escuro (10 YR 4/1);
com mosqueados, comum, pequeno e
proeminente vermelho-escuro (2,5 YR 3/6) e
bruno-amarelado (10 YR5/8); silte; solto, muito
friavel, näo plastico e näo pegajoso; transicäo
gradual e plana.

\
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IIIC3g. 69-150+ cm, bruno-amarelado (10 YR
4/4); com mosqueados, comum, pequeno e
distinto bruno-amarelado (10 YR 5/8); francosiltoso; sem estrutura, macio, muito friävel, näo
plästico e näo pegajoso.
RAIZES. Finas comuns no Al, IClg, IIC2g, e finas
poucas no IIIC3g pertencente as gramineas mori.
OBSERVAgÖES. Nas camadas IIC2g e IIIC3g
os estratos säo formados pela deposigäo de
sedimentos. Poros comuns e pequenos nas
camadas. Abundantes fragmentos de muscovita,
principalmente localizados entre as camadas
estratificadas.

Ecossistemas de Värzeas da Regiäo do Baixo Amazonas
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