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PREfiMBULO
0 1° Curso de Formacao Profissional decorreu nas instalacoes do Departamento de Terra e Agua no Instituto Nacional de
Investigacao Agronómica, durante urn periodo de 8 semanas:

de 21

de Novembro até 16 de Dezembro 1983 e de 22 de Janeiro até 18 de
Fevereiro 1984.

0 curso foi iniciado com o objectivo de dinamizar a implementacao do 'Plano de Formacao de Quadros', elaborado em Setembro
1983.

Este plano de formacao visa estruturar a formacao profis-

sional dos assistentes no Departamento de Terra e Agua.
deste plano de formacao esta pormenorizado no Anexo 6.

0 conteüdo
Os textos

destes cursos constituem uma tentativa para preencher o quadro geral
deste plano de formacao.

0 leitor talvez pergunte se o nivel técnico dos textos nao
sobre-estima o nivel escolar da maioria dos quadros mocambicanos do
Departamento, que é de nivel elementar e basico.

Sim, didaticamente

talvez os textos sejam pesados demais. Contudo, o principal objectivo destes textos foi a consolidacao do material de instrucao dis—
perso e nao publicado, que foi acumulado durante os anos passados, e
assim formar o ponto de partida para textos futuros.

0 curso nao

foi concebido na ilusao de na altura da sua conclusao, os alunos
seriam capazes de dominar a matéria, mas sim, teriam uma perspectiva
global da utilidade e metodologia de levantamentos de recursos
naturais.

0 primeiro periodo de 4 semanas do curso, era composto de
aulas e debates durante a manna, seguido de exercïcios praticos
durante a parte da tarde.

Cada semana abordava urn certo tema, como

indicado no programa do curso no Anexo A. Os textos dados nas aulas
sao compilados aqui.. Exercicios e exemplos de foto-interpretapao
serao publicados num outro Documento Interno.
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Depois de um intervalo de 5 semanas, o curso continuou
com a parte referente a Agro-Hidrologia.

Os textos referentes

a este programa foram publicados num Documento em separado.

Esta semana de Agro-Hidrologia foi seguida por um estagio
pratico de 3 semanas, durante o qual os alunos realizaram um levantamento de uma pequena area no vale do Rio Movene.

Todos os passos

a seguir a um levantamento, foram sistematicamente executados pelos
alunos, desde a recolha de dados basicos existentes até a elaboracao de um mapa e legenda.

Cada parte do curso foi concluida com uma

avaliacao semanal

da compreensao da matéria dos alunos, e também com uma avaliacao
pelos alunos dos

aspectos didacticos do programa.

avaliacao semanal encontra-se no Anexo B.

A ficha de

Nas observacoes valiosas

dos alunos e professores, podemos salientar o seguinte:
-

os alunos consideraram como de maior importancia, terem
uma perspectiva global do 'o que é' um levantamento de
recursos naturais abrangendo a avaliacao da terra. Em
particular, os assuntos referentes a foto-interpretacao,
geomorfologia e avaliacao da terra e o estagio, foram
considerados esclarecimentos valiosos;

-

a quantidade e complexidade da informacao apresentada num
periodo limitado, era considerado demasiado.

0 seguimento e

aprofundamento na pratica quotidiana e os cursos de reciclagem seriam necessarios;
-

foi a primeira vez no Departamento que um numero de técnicos
elaboraram em conjunto uma série de textos basicos, que se
complemêntam.

Durante este processo, as ideias sobre.o

conteüdo do plano de formacao ficaram mais claras.

Esperamos que o curso seja o ponto de partida para a implementacao do Plano de Formacao de Quadros.

Também se espera que

estes textos sejam üteis nos programas de formacao fora do INIA,
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como na Universidade, Centro de Formacao do Ministério de Agricultura e Escolas Agrarias.

Nao se pretende que este conjunto

de textos seja considerado definitivo, mas destinado a ser enriquecido e melhorado com futuras contribuicoes.
Merece exprimie apreciacao o esforco com o qual os alunos
tentavam obter o maximo rendimento possivel e para a sua compreensao
em relacao as deficiencias da lingua portuguesa dos professores de
diversas nacionalidades.
0 agradecimento extende-se aos diferentes técnicos que contribuiram para o curso.
Os autores dos diferentes textos sao;
-

R.L. Voortman, PNUD/FA0/M0Z/81/015

-

L. Touber
>Projecto Bilateral Mocambique-Holanda,

A. Vermeer
-

C D . Konstapel

-

A. D'Hondt

-

C. Roeper

Levantamentos de Solos e Avaliacao da Terra

\ Cooperantes

Berendina Spiers
Técnica em Teledeteccao,
Coordenadora do Curso

IV

INDICE

Pag.
Preambulo
VOL. 1

CONCEITOS TECNICOS E METODOLOGIA DE LEVANTAMENTOS

Texto 1

A Linguagem dos Levantamentos para Avaliacao de
Terra
B. Spiers

1

Texto 2

A Metodologia da Execucao de urn Levantamento de
Recursos Naturais
B. Spiers

25

Texto 3

As Técnicas de Teledeteccao
B. Spiers

43

Texto 4

Fotografia Aérea e Foto-Interpretacao
R.L. Voortman

59

VOL.2

FORMAS DO TERRENO - A GEOMORFOLOGIA

Texto 5

Os Factores que causam as Formas do terreno
L. Touber

Texto 6

As Paisagens no Sul de Mocambique:
aluvionares e dunas
L. Touber

Texto 7

As Paisagens do Soco Antigo I.
e Redes de Drenagem
L. Touber

Texto 8

As Paisagens do Soco Antigo II. 0 desenvolvimento
das Paisagens
L. Touber

VOL.3

AVALIACAO DA TERRA

Texto 9

Avaliacao das Terras (lavouras)
R.L. Voortman

vales

Formas de Vales

1
19

36

50

1

Texto 10 Exemplo da Avaliacao das Terras no Distrito de
Angónia
R.L. Voortman

14

Texto 11 Qualidades da Terra, Exigencias e Adaptacao das
Culturas - A Importancia do Maneio Agrïcola
R.L. Voortman

26

Texto 12 Avaliacao de Qualidades Agro-Climaticas:
A Metodologia do Inventario Nacional de Recursos
Agro-Climaticos
R.L. Voortman

49

V

Pag.
Texto 13 Instrucao Pratica para Utilizacao do Inventario
Nacional de Recursos Agro-Climaticos
R.L. Voortman

61

Texto 14 Perspectiva sobre os Recursos Agrarios de
Mozambique. Apresentacao de Mapas Nacionais sobre
Recursos Naturais
B\. Spiers

63

VOL.4

0 PAPEL DO ESTUDO DA VEGETACAO NOS LEVANTAMENTOS DE
RECURSOS NATURAIS

Texto 15 0 Aproveitamento da Vegetacao como urn Recurso Natural
R.L. Voortman

1

Texto 16 Introducao para a Ciência de Ecologia de Vegetacao
R.L. Voortman

6

Texto 17 0 Processo Pratico do Estudo da Vegetacao Natural
como Indicador do Meio Ambiente
B. Spiers
e
A. D'Hondt

15

VOL.5

0 ESTUDO DOS SOLOS NUM LEVANTAMENTO PARA AVALIACAO
,3A TERRA

Texto 18 Componentes do Solo
L. Touber
Texto 19 Morfologia do Solo
C D . Konstapel
Texto 20 Factores de Formacao do Solo
C. Roeper
Texto 23 Pratica: Exemplo de urn levantamento (parcial)
detalhado na Provincia de Maputo
A. Vermeer

28

34

54
62

ANEXOS
ANEXO A

Programa do 1° Curso de Formacao Profissional:
Curso de Recilcagem para Assistentes de Campo

73

ANEXO B

Ficha da Avaliacao Semanal do Curso pelos
Participantes

77

CURS0 INTENSIVO PARA ASSISTENTES DE CAMPO - 1983
Texto de Apoio No.

9:

Avaliacao das Terras
por R.L. Voortman

INDICE
Pag.
9.1

CONCEITOS BASICOS TËCNICOS

2

9.2

OS OBJECTIVOS DA AVALIACAO DA TERRA

2

9.3

PRINCIPIOS BASICOS DA AVALIACAO DA TERRA

3

i

9.4

0 PAPEL DA AVALIACAO DA TERRA NA PLANIFICACAO
DO USO DA TERRA

4

9.5

DEFINICOES DOS TIPOS
SUAS EXIGENCIAS

8

9.6

QUALIDADES DA TERRA E CRITERIOS DE AVALIACAO

DE UTILIZACAO DA TERRA E

9

- 2 -

9.1

CONCEITOS BASICOS TECNICOS

Urn inventario dos recursos naturais, sejam solos, vegetacao,
recursos hïdricos, visa dar urn apoio a planificacao do uso da terra
rural, e portanto urn levantamento deve ser seguido por uma fase de
avaliacao. Estes apontamentos apresentam uma introducao aos principios
e conceitos basicos do processo de avaliacao da aptidao das terras,
corao foi desenvolvido pela FAO. Para uma pormenorizacao de critérios
concretos para avaliar os solos, refere-se ao'Guia para Avaliacao da
Terra em Mocambique' que esta em preparacao (Voortman, 1985).
A discussao nas paginas seguintes tera como objectivo clarificar os conceitos basicos da avaliacao da terra que sao:
-

A avaliacao da terra

( land evaluation)

Aptidao agricola

(land suitability)

Tipo de utilizacao da terra

(land utilization type)

Tipo de uso da terra generali- (major kind of land use)
zada
Qualidade da terra

(land quality)

Caracterïstica da terra

(land characteristic)

Exigência do uso da terra

(land use requirement)

Uso da terra

(land use)

Sistema de uso da terra

(farming system)

Estes apontamentos serao aprofundados numa simulacao do processo de avaliacao durante o exercicio pratico, (veja Texto de Apoio No. 10 :
Avaliacao da terra numa parte do distrito de Angónia.)
9.2

OS 0BJECTIV0S DA AVALIACAO DA TERRA

A avaliacao da aptidao da terra normalmente faz parte de urn
estudo dos recursos naturais (clima, solo, vegetacao). Estes estudos
sao executados quando ha problemas com o uso actual da terra (estudo
com fins especificos) ou quando se pretende fazer urn plano geral de
desenvolvimento de uma regiao (estudo com fins gerais). De qualquer
maneira, como consequência destes estudos pode-se prever mudancas no
uso da terra na zona estudada.
Para uma tomada de decisao correcta sobre o futuro das terras
é necessario que o estudo de avaliacao de terra forneca respostas sobre
as seguintes questoes:
-

Qual é o maneio agricola actual das terras e quais sao as
perspectivas para a futura utilizacao em termos de recursos se
este maneio fica sem alteracoes;

-

Quais sao as possibilidades de melhoramento do maneio agricola
dentro do sistema de utilizacao actual;

-

Quais sao as outras possibilidades de utilizacao da terra em
relacao as caracteristicas do meio ambiente e, quais sao relevantes
em termos económicos;

-

Qual seria o custo da producao, os lucros e os beneficios
sociais destes tipos de utilizacao em exploracao continua.
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Com base nas respostas sobre estas questoes podemos planificar
a ocupacao das terras e melhorar a producao em areas ja ocupadas.
0 conhecimento da aptidao agricola das terras permite-nos:
-

escolher lugares adequados para localizar, por exemplo,
machambas estatais'.

-

a escolha correcta das culturas agricolas

-

a definicao do maneio correcto nas machambas de forma a evitar
a degradacao dos recursos naturais (pela erosao, salinizaqao)
e a manutencao da produtividade num nivel alto.

Da mesma maneira podemos escolher
Aldeias Comunais através do conhecimento
ficie das areas circumvizinhas. Podemos
maximo de familias que podem viver numa
existentes.

e suas rotacöes;

bons sitios para localizar
da aptidao agricola e supercalcular qual é o numero
aldeia na base dos recursos

Este tipo de estudo serve também para melhorar a producao no
sector familiar. Assim, quando queremos implantar novas unidades de
producao ou novas aldeias comunais (ou quando queremos m,!Jf>\ uma
situacao existente) a avaliacao da aptidao da terra permite-nos saber
qual a probabilidade de tal implantacao (ou mudanca) ser urn sucesso
ou nao.
9.3

PRINCIPIOS BASICOS DA AVALIAQAO DE TERRA

Para que sejam adequados os estudos de avaliaqao de terra, foram
definidos alguns principios basicos que estes estudos devem cumprir.
Estes principios sao os seguintes:
1

A aptidao agricola das terras é avaliada e classificada no
que diz respeito a utilidade bem definida da terra.
Este principio fpi definido porque tipos de uso da terra diferentes
tem exigências diferentes em termos de caracteristicas da terra.
Em sistemas prévios de avaliacao só foi feita a avaliaqao para
a agricultura em geral.

2

A avaliacao exige uma comparacao dos beneficios materiais e
sociais e as entradas de factores de producao requeridas nos
varios tipos de terra.
Temos que comparar a quantidade de trabalho, a quantidade de
adubos e o seu custo, etc, com a quantidade do produto obtido
e o seu valor económico.

3

A avaliacao agricola das terras exige uma estratégia multidisciplinar.
A avaliacao de terra precisa da contribuicao de varias disciplinas como ciências naturais (solo, ecologia, climatologia),
agronomia e economia. Na avaliaqao qualitativa o aspecto económico pode ser menos importante. Na avaliacao quantitativa a
economia tem urn papel predominante.

4

A avaliacao é feita em termos do contexto fisico, económico e
social que vem a propósito.
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Isto quer dizer que nao vale a pena avaliar os solos do distrito
de Chicualacuala para a cultura de borracha (porque o clima nao
da). Nao vale a pena avaliar a mexoeira para fins de subsistência do sector familiar em Angónia, pois ja sabemos de antemao
que a zona é altamente apta para milho e que é a cultura mais
produtiva e preferida. Também nao vale a pena avaliar os terrenos
para serem usados por privados,implicando trabalho obrigatório
para os camponeses nos arredores da machamba, porque ja sabemos
que isto seria socialmente e politicamente inaceitavel.
5

A aptidao agricola refere-se a uma utilizacao continua, quer
dizer sem deterioracao dos recursos naturais.
Alguns tipos de exploracao podem dar urn lucro elevado a curto
prazo mas ao mesmo tempo implicando a degradacao das terra (erosao,
salinizacao, sobrepastoreio). Estes tipos de utilizacao nao
podemos permitir e por isso nao vao ser avaliados para evitar
que surjam idéias falsas sobre as qualidades das terras.

6

A avaliacao deve incluir a comparacao da rentabilidade de mais
do !que urn tipo de uso.
Para uma decisao adequada sobre o futuro uso das terras é necessario considerar alternativas. Estas podem incluir a utilizacao
para fins pecuarios ou producao florestal bem como o uso de outras
culturas ou variedades e ademas o grau e tipo de organizacao.

9.4

0 PAPEL DA AVALIACAO DE TERRA NA PLANIFICACAO DO USO DA TERRA
A avaliacao da aptidao da terra constitui só uma parte do processo
de planificacao do uso da terra. Este processo esta esquematizado na Figura 2, cuja explicaqao vem abaixo. (A Figura 3 é
urn esquema ainda mais complicado).
A base da planificacao consiste nos nossos objectivos politicos.
Isto quer dizer, qual a comunidade que queremos construir, qual
o tipo de agricultura que queremos promover, etc. Além da nossa
politica, também ja temos urn certo conhecimento fisico das varias
regioes do Pais, quer dizer das condicoes naturais das diferentes
zonas e também temos conhecimentos socio-económicos dos distritos.
Isto em si pode ser suficiente para decidir que certas coisas
devem mudar no uso da terra de uma certa zona. Contudo, na maior
parte dos casos, a consciencia que certas coisas andam mal e devem
mudar originariasdos organismos locais ou organismos nacionais
que tem programas nos distritos. Ë destas entidades que normalmente vêm os pedidos para fazer urn estudo de avaliacao de terra.
Qüando iniciar urn estudo ha que fazer 'consultas iniciais'. Isto
quer dizer que antes de iniciar o estudo deve haver urn encontro
entre a entidade que pede o estudo e os técnicos para definir o
seguinte:
-

a area a estudar

-

o tipo de estudo mais adequado

-

a escala do estudo
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-

os objectivos do estudo

-

quais os tipos de utilizacao a considerar no estudo
(definicao geral)

-

tipo de reportagem do estudo

-

prazos

Depois desta fase, os técnicos sózinhos vao preparar e executar
o estudo definido. Se durante o estudo certas coridiqöes nao correspondent com o que foi assumido nas consultas iniciais, o técnico volta
a contactar a entidade que pediu o estudo para determinar uma nova
estratégia de trabalho.
0 levantamento e cartografia dos recursos inclui agro-climatologia, unidades de terra e uso actual das terras. Este levantamento
fornece-nos os dados relevantes sobre as qualidades da terra.
Entretanto, durante o estudo por meio de observacoes no uso
actual das terras e também considerando as caracteristicas do clima e
do solo, pode-se ja definir meihor ou adaptar os tipos de utilizacao
da terra.
A partir desta definicao, pode-se definir quais os requisitos
ou exigencias que estes usos tem em termos de clima e do solo. Depois
fazemos a comparacao entre estas exigencias e as qualidades da terra.
Esta comparacao permite-nos definir o grau em que as exigencias dos
tipos de utilizacao sao satisfeitos pelas qualidades da terra (Ver
Figura 1).
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Definicao dos principais tipos
de utilizacao da terra

Levantamentos de recursos
naturais e outros dados

Definicao das qualidades que
devem ter as terras para realizar estes tipos de utilizacao

Cartografia das unidades da
terra num mapa

Definicao das qualidades destas
unidades da terra

Comparacao 4

Aptidao Agricola
das terras

Fig. 1

Sequência do Processo da Avaliacao da Terra.

Os varios graus de satisfacao podem-se exprimir em classes de
aptidao, por exemplo:
|
-

Altamente apto

-

Apto

-

Moderadamente apto

-

Marginalmente apto

-

Nao apto

-

Permanentemente nao apto

Depois desta classificacao da aptidao fisica, deve-se considerar os
aspectos economicos das varias alternativas de desenvolvimento bem como a
distribuicao do uso actual das terras, que pode impedir a execucao de
planos. Com base nisso, pode-se decidir sobre o fututo desenvolvimento
da zona em consideracao.

'Flow diagram' da sequencia de levantamentos e a avaliacao da terra
Objectivos Pollticos
Conhecimento
Sócio-económico

Conhecimento
fïsico
Reconhecimento da necessidade para mudancas na
*utilizacao das terras ;
(desenvolvimento)
I
Consultas inicias. Definicao da
area a estudar, objectivos gerais,
tipos gerais de utilizacao das terras
previstas e tipo de levantamento

Levantamento e cartografia dos recursos
naturais e ocupacao das terra (e populacao)

Zonas Agro-climaticas

Uso actual
das terras

jUnidades de
Iterra

Densidade
Populacional

Definicao Detalhada
dos tipos de Utiliza_cao
Exigências dos tipos
de utilizacao da terra

Qualidades das I
!
Unidades de
terra

COMPARAQAO
Classificacao da aptidao
de cada unidade de terra
para cada tipo de utiliz,
Estudo de relacoes geograficas e comparacao de alternativas de desenvolvimento
Tomada de decisao e implementacao

Distribuicao geografica do uso actual
da terra e populacao
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9.5

DEFINICAO DE TIPOS DE UTILIZACAO DE TERRA E SUAS EXIGENCIAS

A definiqao dos tipos de utilizacao de terra é necessaria com
vista a que cada uso diferente também tem exigencias diferentes em
termos de clima e de solo. Exemplos:
-

A mexoeira precisa de menos chuva do que o milho

-

Os terrenos para gado sao diferentes dos terrenos para
cultivo

-

As machambas estatais precisam de terrenos planos para serem
mais eficaz a utilizacao de tractores. Ai a fertilidade natural
é menos importante porque em geral sao utilizados adubos.

-

Nos terrenos para o sector familiar o declive pode ser maior do
que nos destinados as machambas estatais, mas precisam de uma
fertilidade natural bastante elevada.

0 grau de detalhe da definicao dos tipos de utilizacao da terra
varia, mas geralmente inclui os seguintes aspectos:
-

Sistema de producao (p.e. sequeiro, regadio, machamba estatal,
cooperativa, sector familiar, culturas puras ou em consociacao)

-

Culturas e variedades e suas rotacSes (p.e. variedades locais,
variedades hibridas)

-

Grau de utilizacao de medidas contra a erosao

-

Periodos de pousio (no sector familiar)

-

Grau de mecanizacao e uso de combustivies (enxada, traccao
animal, pequenas maquinas , tractores, auto-combinadas)

-

Fins da producao (subsistência, mercado nacional, mercado mundial)

-

Tamanho das unidades de producao

Alguns exemplos da definicao de tipos de utilizacao em varios
graus de pormenor:
-

Producao extensiva de gado bovino de corte

-

Machambas estatais para produzir arroz alagado com base em rega.
Completamente mecanizada e utilizando altos niveis de factores
de producao. Producao para o mercado nacional.

-

Cooperativas para produzir principalmente milho compósito em
cultura de rotacao com o amendoim e de urn em quatro anos de
tabaco.
A preparacao das terras é mecanizada, com tractor e
alugadas. A sacha é executada com traccao animal e
é a mao.
Utilizacao de adubos em quantidades médias e nao se
pesticidas.
Parte da producao é para subsistência e o excedente
para o mercado nacional.
0 tamanho das unidades de producao varia entre 15 e

alfaias
a colheita
utilizam
é vend,ido
35ha.
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Uma vez definidos os tipos de utilizacao com suficiente detalhe,
podemos definir as exigências em termos de condicoes de terra para cada
tipo de uso.
Exigências de tipos de utilizacao é o assunto de uma outra
palestra e por isso, aqui só mostramos alguns exemplos.

EXIGÊNCIAS CLIMATICAS DE CEREAIS

CULTURA
Arroz alagado

TEMPERATURA OPTIMA

NECESSIDADES EM AGUA

SENSIBILIDADE A SECA

< 25°C

450-700

mm

alta

> 25°C*

500-800

mm

alta

Mapira

> 25°C*

450-650

mm

média até baixa

Mexoeira

> 25°C

300-350

mm

média

Trigo

< 20°C

450-650

mm

média até alta

.JJIlbo

Também existem variedades de milho e mapira que crescem bem com temperaturas
inferiores a 20°C
Na tabela acima podemos ver que o milho e o arroz sao muito sensiveis
a falta de agua durante o seu ciclo de crescimento. 0 milho exige mais agua
para o seu crescimento do que o arroz, mas os campos de arroz devem ser
alagados, por isso normalmente a cultura é feita em regadio.
Note ainda que o milho é o mais sensivel a seca quando esta na fase
em que produz as suas flores. A mapira e a mexoeira precisam de menos agua
do que o milho. A mapira é bastante menos sensivel a seca. Por isso, pode
acontecer que durante uma seca ja morreu o milho mas a mapira continua a
viver e vai produzir alguma coisa, embora em quantidades reduzidas.
Muitas vezes ouvimos que a mexoeira é o cereal mais resistente a
seca. De facto isto nao é verdade. A tabela indica que a mexoeira é mais
sensivel a seca do que a mapira. Contudo registamos que a mexoeira cultiva-se nas zonas mais secas de Mocambiqeu. Isto porque o ciclo de crescimento
da mexoeira é mais curto (70-90 dias) do que os outros cereais (90-120 dias).
Entao a estratégia da mexoeira é evitar a seca através de urn ciclo curto.
0 aspecto climatico mais importante para a cultura do trigo é que o
clima deve ser temperado, isto é temperaturas médias a menos de 20°C.
9.6

QUALIDADES DA TERRA E CRITERI0S DE AVALIACA0

A qualidade da terra é urn conjunto de caracteristicas da terra que
têm influencia especifica sobre as possibilidades de producao e o rendimento:
ExemDlo:

- 10 Qualidade da terra:

susceptibilidade a erosao

As caracteristicas da terra que influenciam esta qualidade sao:
-

grande declive

-

cumprimento do declive

-

textura

-

conteüdo de matéria organica

-

estabilidade dos agregados do solo

-

agressividade do padrao das chuvas

-

cobertura vegetal

Estas caracteristicas fisicas determinam o perigo da erosao, mas
a erosao actual depende também da cobertura vegetal dos solos. Em geral,
a meihor cobertura significa menos erosao. Por isso, culturas com uma
boa cobertura p.e. forragens ou culturas perenes e também florestas, podem
ser cultivadas em zonas com maior perigo de erosao do que p.e. o milho.
Assim, em muitos Daises as terras mais planas (0-8%) sao utilizadas
para culturas anuais, terras com declives médios (8-13%) para producao de
gado ou culturas perenes, terras com declives elevados (13-25%) para
producao florestal e terras com declives maiores utiliza-se para floresta
para proteccao das terras.
Note-se ainda que diferentes tipos do uso da terra têm exigências
diferentes relativamente aos declives.
Existem muitas outras qualidades da terra, mas as mais importantes
sao as seguintes:
-

disponibilidade de agua (periodo de crescimento)

-

temperatura durante o periodo de crescimento

-

fertilidade do solo
disponibilidade de nutrientes
capacidade de retencao de nutrientes
capacidade do ecosistema de renovar a fertilidade por
pousios

-

disponibilidade de oxigénio para raizes (drenagem)

-

condicoes para enraizamento

-

condicoes da superficie que afectam a germinacao e crescimento
de pequenas plantas

-

perigo de inundapao

-

excesso de sais (salinidade/sodicidade)

-

ocorrência de pragas e doencas

-

"workability" (trabalho a mao)

-

possibilidades de mecanizacao

-

perigo de erosao

- 11 -

Com base nas exigências dos tipos de utilizacao podemos estabelecer os critérios para avaliacao das qualidades da terra.
Vamos elaborar estes critérios para algumas qualidades da
terra:
1

EXEMPLO DE CRITÉRIOS PARA A AVALIACAO DA QUALIDADE DA TERRA
"DISPONIBILIDADE DE OXIGENIO/DRENAGEM"
1

Classe de Drenagem

Cultura

(E-)B

B-mB

mB

mB-I

I

I-m

m

m—mm

mm

Aptidao para cada classe de drenagem

^v^

• *

Milho

1

1b

2

36

4

4b

5

5

5

Amendoim

1

2

3

4

5

5

5

5

5

Algodao

1

2

3

4

4b 5

5

5

5

Batata doce

1

lb

2

3

4

4b

5

5

4

5

5

5

I

1

2

I

1

5

1

i

Cafezeiro

!

1

3

5

i

5

1

1= altamente apto
2= apto
3= moderadamente apto
4= marginalment apto
5= nao apto
A adicao de 'b' indica que é urn pouco pior do que a classe indicada
2

EXEMPLO DE CRITÉRIOS PARA A AVALIACAO DA QUALIDADE DA TERRA:
,
"PERIGO DE EROSAO POR AGUA (simplificado considerando declive SO)

Tipo de Agric.

Classe de dec live ]jredoiniante (%)
0-1/2 1/2-2 2-5 5-8 8-13 13-25

25-50 I 50

Alto nivel
de entradas

1

lb

2

3

4

n

n

n

Baixo nïvel de
entradas

1

1

lb

2

3

n

n

n

1

Entao, com base nas definicöes dos tipos de utilizacao e com base
nos dados obtidos no campo, podemos para cada qualidade da terra em separado obter a classificacao em graus de aptidao.
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Depois temos de integrar todas as qualidades para chegar a uma
só indicacao do grau de aptidao das terras estudadas para cada tipo de
uso considerado. Nesta integracao, certas qualidades têm mais importancia do que outras e certas,também podem ser mais facilmente superadas com urn maneio melhorado.
Uma vez completada a avaliacao de terra pode-se traduzir a
carta de base do inventario dos recursos numa carta de aptidao e
por firn produzir uma carta de uso recomendado de terra.

Perguntas referentes ao Texto de Apoio No. 9
1

0 que é uma caracteristica da terra?

2

0 que é uma qualidade

3

Quais os aspectos.utilizados na definicao de tipos de utilizaqao de terra?

4

Porque é que é necessario definir os tipos de utilizacao da
terra?

5

A qualidade de terra 'Fertilidade' pode ser subdividida em
3 aspectos distintos. Quais sao?

6

Indica quais (qual) dos 3 sao (é) relevante (s) para as
machambas estatais?

da terra?
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10.1

0BJECTIV0 DA PRATICA
Esta pratica constitue uma simulacao do processo da avaliacao

da terra, como tem sido apresentado no texto de apoio no.9: Avaliacao
das terras (lavoura).

Este processo esta resumido no diagrama anexo.

0 objectivo da pratica é a familiarizacao dos alunos com os diferentes
conceitos basicos da avaliacao da terra e o faseamento sistematico das
varias actividades.

A simulacao tem sido apresentada varias vezes numa fase inicial
de cursos de formacao dentro e fora do INIA.

0 ênfase

é na avalia-

cao propriamente dita e a parte do levantamento é tratada em forma
sumaria.

Nao esta assumida que nesta fase, os alunos seriam capazes

de executarem independentemente todas as diferentes actividades como
a foto-interpretacao e atribuicao de valores de aptidao as diferentes
unidades da terra;

considera-se nesta fase inicial de maior importan-

cia, criar uma compreensao do papel de um levantamento de recursos
naturais para a planificacao e

articulacao requerida entre peritos

nesta disciplina com outras entidades governamentais, que, por firn,
têm a primeira e ültima palavra no processo da planificacao do uso
da terra rural»
aprofundar

Esta simulacao deveria servir para posteriormente

em palestras e exercicios a foto-interpretacao, o trabalho

de campo, e a atribuicao de valores as

diferentes

qualidades da

terra.

10.2

METODOLOGIA E MATERÏAL
0 professor ocupa o papel do Governo nas consultas iniciais e

também fornece dados de campo sobre perfis de solo, vegetacao, uso da
terra para sitios a serem indicados pelos alunos nas fotografias
aéreas.

No firn do exercicio, os técnicos (alunos) discutem os resul-

tados com o Governo (professor) para tomarem uma decisao sobre o Caturo
uso das terras.

A sequência dos trabalhos é o seguinte:
1

Consultas iniciais. Definicao da area a estudar, tipos de
utilizacao, tipo de levantamento, etc.
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2

Definiqao das qualidades da terra relevantes.

Defini9ao das

qualidades requeridas dos tipos de utilizacao definidas e o
estabelecimento de critérios de avaliacao.
3

0 levantamento.

Os alunos analisam 2 jogos (tripletas) de

fotografias aéreas numa zona de Angónia.
ficadas

Devem ser identi-

as areas de maior importancia e definidas unidades

em termos de foto-caracteristicas.
A 'Amostragem de campo' sera escolhida pelos alunos, e o
professor fornece os dados de campo.
4

Classificacao das terras, depois comparacao com as exigencias
tipos de utilizacao, e ültimamente classificacao da aptidao.

5

Analise da estensao do uso actual das terras.

6

Formulacao de recomendacoes, alternativas de desenvolvimento,
maneio nas machambas.

7

Discussao final com o Governo.

0 material que cada aluno recebe durante a pratica é o seguinte:
-

Mosaicos de fotografias aéreas, escala 1:90.000 de uma parte
de Angónia, trabalho AaE-5/7 Nrs.D22, D23, E22 e E23;
2 jogos de tripletas de fotografias aéreas,
trabalho Ae-5/7 Nrs. 68-86,87,88 e Nors.' 68-93, 94,95
escala 1:40 000, Junho 1960.
Para as areas das tripletas:

-

mapas de unidades da terra, na escala 1:50 .000 e as partes
relevantes das legendas do Levantamento Ecológico e Avaliacao
da Terra, feito para Angónia em 1980;

-

mapas das classes dominantes de declivé para as mesmas zonas,
na escala 1:50 000

-

estereoscópio a espelhos
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10.3

C0NTEÜD0 DA DISCUSSAO DURANTE CADA FASE DO'EXERCICIO
(Informacao para o professor)
Em seguida, apresentamos os dados necessarios para o profes-

sor dirigir a discussao, para cada una das etapas distinguidas.
10.3.1 Consultas iniciais
E conhecido o vasto potencial agricola do distrito de Angónia,
na Provincia de Tete.

Contudo, a producao de excedentes é baixa,

embora nas cidades do Pais existam carências alimentares. Por isso,
o Governo pretende aumentar a producao, seja no sector estatal, seja
no sector familiar.

Para se saber em quais sitios de Angónia, os

esforcos merecem ser concentrados, e os diferentes meios requeridos
para se atingir os objectivos, o Governo solicita urn inventario dos
recursos naturais e uma avaliacao da aptidao das terras.

Durante as consultas iniciais decide-se que o estudo a ser
feito limita-se ao planalto de Angónia.

Os tipos de utilizacao da

terra a considerar referem-se principalmente a cultura de milho no
sector estatal e familiar.

0 estudo deve incluir

os recursos climati-

cos, solos e vegetacao e sera em forma de levantamento sistematico
para fins gerais, que também permitira considerar outras alternativas de utilizacao da terra no futuro.
10.3.2 Definicao em Pormenor dos Tipos de Utilizacao da Terra em
Consideracao
Tipo I; Producao de Milho em Machambas Estatais
As caracteristicas deste tipo de utilizacao sao as seguintes:
-

milho hibrido variedade SR52 (ciclo 150 dias, de altitudes
médias de 1 000 - 1 500 m ;

-

utilizacao de adubos de fundo e de cobertura conforme as
normas da Unidade de Direccao Agricola (UDA).

Idem para uso

de pesticidas, herbicidas, etc.;
-

as medidas de controle de erosao constituent faixas de capim
(adequado em terrenos até 5% de declives)
cultivacao permanente, sem pousios;
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-

preparacao das terras, sacha e colheita esta completamente
mecanizada, utilizando tractores com alfaias e auto-combinadas;

-

as unidades de producao tem o tamanho de algumas centenas de
hectares.

Tipo 2 Producao de Milho no Sector Familiar
As caracteristicas deste tipo de utilizacao, sao as seguintes:
-

milho de variedade local (ciclo de 135 dias, adaptada a temperatura) em consociacao com amendoïm e feijao na machamba familiar;

-

sem utilizacao de adubos, pesticidas, etc.

-

medidas de control de erosao sao feitas por cultivagao em
camalhoes ao longo das curvas de nivel e com gotas de escoamento de agua excessiva;

-

de urn em quatro anos, as terras ficam em pousios;

-

todas as operacoes sao feitas a mao;

-

a producao serve para subsistência e em bons anos, os excedentes sao vendidos para o mercado nacional;

-

as machambas sao de 1.5 - 2 ha.

10.3.3 Definicao de Qualidades da Terra e Exigencias dos Tipos de
Utilizacao
Através da definicao de qualidades da terra relevantes e as
exigencias dos tipos de utilizacao, podemos definir meihor quais as
caracteristicas da terra que o levantamento deve considerar com
particular atencao.
3.3.1

Qualidades relevantes da terra
Aos alunos é-lhes solicitacTo proporem quais as qualidades

relevantes da terra.

Estes sao:

(Veja Texto de Apoio No.11)

-

duracao da época de crescimento (Veja Texto de Apoio No.12)

-

regime

de temperatura durante a época de crescimento
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-

drenagem/disponibilidade de oxigénio para as raïzes

-

condiqoes de enraizamento
'Workability'
possibilidade de mecanizacao
perigo de erosao
Possivelmente, os alunos propunham ainda mais qualidades.

0 professor deve indicar porque é que nao sao relevantes ou indicar
que nao serao considerados porque complicam demais o exercicio.

3.3.2

As exigências dos Tipos de Utilizacao

Exigências de dois tipos de utilizacao da terra (referente a
condicoes óptimas)

Tipo 1 UdT
Peri'odo de Crescimento
(valor medio)

Temperatura

Tipo 2 UdT

170 - 240 dias

150 - 210 dias

+20°C .

+20 °C

Fertilidade
a)

Disponibilidade

Nao relevante

Alta

b)

Retencao

Alta

Nao relevante

c)

Renovacao

Nao relevante

Rapida

Drenagem

Moderadamente
boa

Moderadamente
boa

(Disponibilidade
de oxigénio)

Boa

Boa

Condicoes de Enraizamento

Solos profundos (mais de
150 cm) com boa
estrutura

Solos profundos
(mais de 150 cm)
com boa estrutura

Workability

Nao relevante

Nao relevante

Possibilidade de
Mecanizacao

Terras planas
sem pedras ou
rochas

Nao relevantes

Perigo de erosao (em
relacao aos declives)*

Terras planas,
areas com
declives superiores a 8% a
serem evitados

Terras planas, mas
com critérios menos
estrictos do que
Tipo 1. Terrenos c/
declives superiores
a 13% a serem evitados

i

t

Veja também a legenda da carta de declives de Angónia na escala
1:100.000
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10.3.4 0 Levantamento
Foi executado na Angónia um levantamento sistematico para
fins gerais (veja Texto de Apoio No.2).

0 exercicio utiliza um

mosaico de fotografias aéreas duma parte do planalto, e dois jogos
de fotografias aéreas, como amostra de duas paisagens mais tipicas:
uma muito escolhida pela agricultura familiar, outra com baixa intensidade de uso actual. Aos alunos é-lhes solicitado estudarem as fotografias aéreas (sem ou com estereoscópio, conforme habilitacoes actuais)
e indicar as principais unidades da terra, com uma descricao sumaria
das caracteristicas na fotografia de cada uma. As principais unidades
da terra a distinguir sao:

os afloramentos rochosos, os vales hidro-

mórficos, ('dambos') e os interfluvios, separado em interfluvio densamente cultivadas e interfluvios com baixa intensidade de cultivo.
Os afloramentos rochosos nao serao considerados na

posterior discussao.

Aos alunos ser-lhes-a fornecido o resultado do levantamento em
forma de mapas de unidades da terra e de declives.

As unidades da

terra a considerar na posterior avaliacao, sao:
2.1, os vales hidromórficos (complexo de D1-D8), 11.2, 10.1 e 5.2
(o ultimo a ser indicado pelo professor:
68-088).

Depois, aos alunos

extensas

areas na focograf-ia

sao-lhes fornecidgs os. dados de campo.

Dados de campo (simplificado) das caracteristicas da terra que determinam as qualidades da terra:

^--^IJnidades da Terra
Caracteristicas

vale

11.2

10.1

180

180

170

170

19 - 20

20-22

,20 - 22

1-3
(baixa)

>7
(alta)

5-9
média - alta

1-3
(baixa)

baixa

alta

alta

baixa - média

baixa

rapida

rapida

lento

lento

boa

ma

Per. de Crescimento
(dias)

19 - 20

Temperatura (°C)
Total de catioes
trocaveis (meq/100 gr)
Saturacao de bases
>
Renovacao de fertilidade
(indicado pelo teor de
matéria organica)

muito lento

Boa

Classe de Drenagem
Profundidade efectiva
(cm)
Estrutura

Textura do Topsolo

> 150

ma—mod.—ma
) 150

fraca
anisoform
média

forte
prismatico
grosso

argilo-arenoso/
argiloso

variave1
(pesado)

mod.boa
>150

média
anisoform
média
fr-arg-ar

19 - 21
1-3
(baixa)

15 - 35
(laterite)

fraca
anisoform
média

fraca
anisoform
média

fr-arg-ar/
argiloso

fr-ar/
fr-arg-ar

friavel

friavel

friavel

friavel

Rochas

sem

sem

alguns

sem

Pedregosidade

sem

sem

alguma

sem

2 - 4%

4-8%

2-6%

2-6%

170 - 180

y 150

Consistencia do Topsolo

Declives

5.2

2.1

"-—^^^

friavel
alguns

2-6%
_

-2:3

10.3.5 Avaliacao:
da terra

comparacao das exigencias com as qualidades

Referimos para o 'Guia para Avaliacao da Terra para Agricultura em Sequeiro' (em prep., R.L. Voortman 1985) no qual é
apreciado o sistema de escalonamento das qualidades da terra segundo
o conjunto de caracteristicas dos quais dependem.

Indicamos aqui,

numa maneira simples e global, até que ponto as qualidades da terra
podem satisfazer as exigencias dos tipos de utilizacao definidas.

Com base nos dados de campó

(veja anteriormente) é evidente

que algumas unidades da terra têm caracteristicas fortemente limitantes, e com base nisto, as unidades nao sao aptas para o uso definido e por isso, nao tem sentido continuar a avaliacao para as outras
qualidades da terra nestas unidades.
Estas unidades sao as unidades 'vale e 5.2 por causa da ma
drenagem.

Além disso a unidade 'vale' tem uma estrutura que limita

o enraizamento.

A unidade 5.2 é pouco profunda.

Nas restantes unidades, 2.1, 11.2 e 10.1 nao ha limitacoes no
que diz respeito a:
-

temperatura

-

drenagem

-

condicoes de enraizamento
Por isso, sao as restantes qualidades da terra.que determinam

a diferenciacao, como ' sta resumido na seguinte tabela:
Tipo de Utilizacao 1
2.1

11.2

+

Disp. de Nutrientes

Tipo de Utilizaqao 2

10.1

2.1

0

.0

+

NR

NR

NR

Retencao

—

++

—

NR

NR

NR

Renovacao

NR

NR

NR

—

++

-

Workability

NR

NR

NR

+

0

Poss. Mecanizacao

++

-

++

NR

NR

NR

Perigo de Erosao

++

0

++

++

+

Periodo de Crescimento

11.2

10.1

'+

+

++
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Para a integracao da avaliacao de cada qualidade em separado,
existem orientacoes no 'Guia de Avaliacao da Terra'.

Facamos aqui

urn resumo da aptidao para cada unidade da terra:
i

Unidade 2.1
Para Tipo de Utilizacao - 1:

apto, com excepcao de retencao

de nutrientes, que poderia ser corrigido com urn sistema de 'mixed farming', aumentando a matéria organica;
Para Tipo de Utilizacao - 2: bastante negativo em varios aspectos.
No maximo, marginalmente apto.
ii

Unidade 11.2
Para Tipo de Utilizacao - 1:

moderadamente apto;

uma limita-

cao é possibilidade para mecanizacao, por causa
da existência de rochas, pedregosidade;
Para Tipo de Utilizacao - 2:
iii

altamente apto

Unidade 10.1
i

Para Tipo de Utilizacao - 1:

comparavel com 2.1;

a retencao

de nutrientes é urn pouco meihor, e o perïodo de
crescimento

urn pouco pior.

Recomendamos o mesmo

tipo de uso como 2.1;
Para Tipo de Utilizacao - 2:

moderadamente apto, urn pouco

meihor do que 2.1 nos aspectos de renovacao,ida
fertilidade e workability.

10.3.6 Analise da Extensao do Uso Actual das Terras
Para se poder formular um plano concreto de desenvolvimento,
e preciso saber tambem quais as unidades

da terra que estao presen-

temente em uso pelo sector familiar e quais as que ainda nao förasidc
densamente ocupadas e

no qual o sector estatal se poderia desenvol-

ver, sem entrar em conflictos graves com a populapao.

0 nosso levan-

tamento com base em fotografias aéreas, fornece esta informacao.
Resumimos os seguintes resultados:
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2.1 - sem machambas, pouco utilizado para pastoreio de gado;
vale: localmente hortas (dimbas), pastoreio no periodo seco;
11.2: densamente ocupado com machambas;
10.2: areas habitacionais e pastos para a populacao que cultivara unidade 11.2;
5:2: aproveitado para pastoreio (pouco intensivo)

10.3.7 Formulacao de Recomendacoes
1

08

'

alunos sao solicitados a formularem recomendacoes, alter-

nativas de desenvolvimento, tomando em

consideracao o maneio nas

machambas e os pormenores dos tipos de utilizacao em consideracao.
Estas recomendacoes, serao a base para a discussao com o 'Governo'
(o professor).
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11.1

INTR0DU9A0
Uma qualidade da terra é urn conjunto de caracteristicas da

terra que pela sua accao conjunta tem uma influência distinta e
bem reconhecida no crescimento e rendimento das culturas.
Para cada cultura e cada tipo de utilizacao da terra é
possivel definir as exigencias em termos destas qualidades e a sua
comparacao com as caracteristicas da terra

que definem a aptidab

das terras.

Contudo, a definicao faz-se de duas maneiras que sao: no
* •

primeiro caso, as condicoes óptimas para uma cultura ou T.U.T, mas
no segundo também a tolerancia das mesmas para condicoes sub-óptimas.

Normalmente em qualquer lugar existem dentro de algumas qualidades da terra condicoes sub-óptimas.

Sao estas condicoes que determi-

nant o maneio das terras na empresa ou machamba.
visa minimizar

o efeito de certos factores

0 maneio agricola

limitativos e também

manter em boas condicoes factores nao limitativos.

Na ültima parte destes apontamentos serao discutidas as
possibilidades para adaptacao do maneio as possibilidades fisicas
da terra.
Em seguida, vamos tratar individualmente as seguintes qualidades da terra:
-**
_,
QT1 - Aptidao agro-climatica
QT2 - Disponibilidade de oxigénio para as raizes/drenagem
QT3 - Fertilidade dos solos
disponibilidade de nutrientes
retencao de nutrientes
capacidade de renovacao da fertilidade em pousios
QT4 - Perigo de erosao
QT5 - Workability
QT6 - Possibilidades para mecanizacao
QT7 - Condicoes para enraizamento

*TUT: tipo de utilizacao da terra
**QT : (abr) "Quality"
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QT8 - Condicoes que afectam a germinacao e o
estabelecimento das culturas
QT9 - Excesso de sais
salinidade
sodicidade

11.2

QUALIDADES AGRO-CLIMATICAS
Este paragrafo trata em sumario das qualidades da terra

que estao relacionadas com o clima.

Estas serao tratadas com

mais pormenor numa palestra em separado, dedicada ao Levantamento
Agro-Ecológico do Pais (Texto de Apoio No.

12). Contudo, nesta

discussao, esta qualidade da terra nao pode faltar, pois é uma das
mais importantes.

De facto, a parte climatica do sistema de avaliacao para
Mocambique

inclui urn grande numero de qualidades.

Em primeiro lugar, através do conceito de 'periodo de crescimento' é avaliada a qualidade 'disponibilidade de agua'.

A qualidade

de 'regime de radiacao' (radiacao total) é utilizada nos calculos da
evapotranspiracao e também nas proposiqoes sobre as relacoes entre a
duracao do periodo de crescimento e a quantidade de radiacao (a radiacao diminue com o aumento da duracao do periodo de crescimento).

A

qualidade "regime de temperatura" durante o periodo de crescimento e
a sua influência sobre o rendimento, também é avaliado no sistema
agro-ecológico.

A integracao destas tres qualidades agro-climaticas, através
de urn modelo computorizado, resulta no calculo do maximo rendimento
teóricamente atingïvel por cultura, assumindo que nao haja outros
factores limitantes.

Na realidade, contudo, sempre ha factores limi-

tantes e por isso, o sistema de avaliagao agro-climatica aplica algumaS
redugoes para a presenga de limitacoes agronómicas devido ao clima.
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Estas limitacoes agronómicas devido ao clima também constituem
qualidades da terra e sao as seguintes:
-

condicöes climaticas durante o perïodo de maturacao da
cultura;

-

ocorrência de pragas e doencas devido a condicöes climaticas
favoraveis para o seu desenvolvimento;

-

possibilidades para mecanizacao, relacionadas com o clima.
p.e. ocorrência de chuviscos que impedem o acesso a machamba;

-

condicöes climaticas durante o perïodo de armazenamento
e processamento da colheita.

11.3

DESCRiqAO DE OUTRAS QUALIDADES DA TERRA E 0 SUA ACCAO

SOBRE

0 CRESCIMENTO DAS PLANTAS E OS MËTODOS DE AS ESTUDAR E AVALIAR
11.3.1 Disponibilidade de Oxigenio para as Raizes (Drenagem)
i

Natureza e efeitos

Salvo poucas excepcoes, nomeadamente o arroz, as plantas
precisam de receber oxigenio através do seu sistema de raizes e o
seu crescimento sera limitado se o oxigenio no solo nao é suficiente
e até podem morrer.
0 transporte de oxigenio no ar (do solo) é muito mais rapido
(10 000 vezes) do que na agua (do solo).

Por isso, o oxigenio é

livremente disponivel em cima do lencol freatico e limitado ou nao
disponivel em baixo.

As plantas variam entre si na tolerancia de periodos curtos
de saturacao de agua no solo.

Em geral, quanto mais prolongada for

a duracao da saturacao com agua, mais grave é o efeito para o rendimento da cultura.

A ocorrência de situacoes de excesso de agua no solo que induz
a deficiência de oxigenio depende dos seguintes factores:
' -

ocorrência de quantidades de chuva em excesso para as necessidades da cultura;
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-

a localizacao do sitio no terreno, quer dizer, se o excesso
de agua é facilmente transportado para outro sitio ou se
normalmente o sitio recebe agua de outros sitios;

-

a porosidade do solo:

a capacidade do solo de absorver

agua entre "field capacity" e saturacao;
-

ii

presenca de urn lencol freatico.

Aplicacao para Avaliapoes
Esta qualidade é muito importante e deve ser sempre utiliza-

da em avaliapoes.
Üi

Determinapao da Qualidade da Terra
Através de:
-

Cor e mosqueada do solo;

-

classe de drenagem do solo

-

ingerência através da vegetacao natural.

Com base na localizapao fisiografica, cor e mosqueada do
solo é determinada a classe de drenagem do solo.

Contudo, as ideias

com base no solo devem ser sempre verificadas com a vegetacao natural
que ela indica.

(Ver palestra ecologia da vegetacao).

11.3.2 Fertilidade dos Solos
Além da aptidao climatica e as condicoes de drenagem, a fertilidade dos solos é uma das qualidades da terra mais importantes. A
maior parte do maneio do solo esta virado a manter nutrientes em
qualidades suficientes e em proporcoes equilibradas no solo. Contudo,
a fertilidade do solo é urn conceito amplo que pode ser subdividido na
disponibilidade de nutrientes (fertilidade natural), retencao de
nutrientes e a capacidade inerente do sistema solo/vegetacao de renovar
a fertilidade por meio de pousios.

Obviamente o primeiro e terceiro aspectos sao os mais importantes na agricultura familiar e o segundo é mais importante na
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agricultura moderna com a utilizacao dos adubos.

i

Disponibilidade de Nutrientes
Natureza e Efeitos:
Para uma planta crescer é necessario

suficientes no solo.

que encontre nutrientes

Estes nutrientes consistem era macro-nutrientes

que devem ser disponiveis em quantidades relativamentè grandes.
As quantidades maiores necessarias sao azoto, (N), Fósforo (P) e Potassio (K); de N, P, e K.

Outros macronutrientes consistem em Calcio (Ca),

Enxofre (S) e Magnésio (Mg). Outros nutrientes indispensaveis, mas
necessarios só em pequenas quantidades, sao os micronutrientes: Fe,
Mo, Cu, Zn, B, Na, Mb, Cl, Vn, Cb.

Estes nutrientes nao
suficientes mas também em

só devem ser disponiveis em quantidades

proporcoes equilibradas.

Em solos com uma

constituicao quimica desequilibrada certos nutrientes estao a inibir
outros.

Isto quer dizer, se ha urn excesso relativo de urn elemento,a

planta nao consegue absorver urn outro.
mentè

Por exemplo, se ha relativa-

demasiado Mg no solo a planta nao vai conseguir tirar suficien-

temente K.

As mesmas relacoes existem entre P e Zn.

Urn outro aspecto da fertilidade nao é só a presenca de elementos
no solo mas também a forma como estao presentes. Por exemplo, do P
total no solo, só uma parte (P assimilavel) é disponivel para as
plantas.

A acidez do solo (ou pH) também tem influência sobre a dispo-

nibilidade de nutrientes.

Aplicacoes: Todas as avaliacoes devem incluir a fertilidade do
solo.

Determinacao

através de:

Quantidades de nutrientes no topsolo
Indicadores de disponibilidade de nutrientes: pH
Indicadores para renovacao da fertilidade:
presenca de minerais, P e K total
Indicadores da vegetacao

natural.

- 33

ii

Retenqao de Nutrientes
Natureza e Efeitos
Esta qualidade refere-se a capacidade do solo de reter nutrien-

tes aplicados em comparacao as perdas através da lavagem do solo pela
agua das chuvas.

A qualidade é particularmente importante para a

avaliacao dos insumos de fertilizantes necessarios.
Os nutrientes para as plantas estao localizados nos sitios
de troca da CTC* que esta localizada principalmente nas particulas
argilosas e na matéria organica.

As perdas de nutrientes variam com

a intensidade da lavagem do solo, que por sua vez é determinada pela
quantidade de excedente de agua e o movimento da agua através do solo.
Em posiqoes de sopé de encostas e outros sitios que recebem agua
lateralmente, a intensidade da lavagem é limitada.

0 CTC é o index dos sitios de troca e é influenciado pela
quantidade de matéria organica e indirectamente pela textura do solo.
0 SB* é o index da intensidade da lavagem e é influenciado pela
permeabilidade do solo, excedente de agua, grau do declive e posicao
no terreno e indirectamente pela textura.

Aplicacao em Avaliacoes
A avaliacao da retencao de nutrientes faz-se a partir da CTC
e a saturacao de bases, sendo a quantidade de M.0. no topsolo bastante
influenciada pelo maneio, prefere-se avaliar principalmente as caracteristicas de CTC e SB do subsolo.

Contudo, se urn conteüdo alto de

M.0. se mantêm consideravelmente sobre o cultivo, entao sera lógico
utilizar também a camada superficial do solo.

*

CTC:

Capacidade de troca catiónica

SB : Saturacao de bases
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11.3.3 Perigo de Erosao (pela agua)
Natureza e Efeitos
A erosao resulta em o topsolo ser removido do solo e ser
depositado num outro sitio (ou no mar).

Como o topsolo normalmente

é a parte mais fértil devido a acumulacao da matéria organica, pode-se
imaginar os efeitos sobre os rendimentos das culturas. Além disso
a erosao também transporta os adubos aplicados.
A quantidade de erosao que actualmente acontece, depende de
urn grande numero de factores:
-

pluviosidade e a sua forca erosiva

-

grau de declive (%) e o seu comprimento

-

susceptibilidade de erosao do solo, determinada pela textura,
permeabilidade, conteüdo de matéria organica, estabilidade
dos agregados do solo

-

uso da terra:

tipo de cultura, maneio, cobertura e medidas

fisicas de controle da erosao
Aplicacao para Avaliacao
Qüalquer avali&cao fora das zonas de aluviao deve incluir o
perigo de erosao e em particular no soco antigo isso é muito importante.
Determinacao
A avaliacao de perigo de erosao muitas vezes é feita com
base em moüelos de todos os factores acima mencionados. Contudo,
a maior parte destes modelos exigem uma base de dados que nao é
facil adquirir.

Além disso, estes modelos têm bases experimentais

que nao podem ser directamenteAaplicaveis em Mocambique, enquanto
nao houver em Mocambique dados experimentais de erosao.

Urn modelo

prometedor é o modelo SLEMSA, recentemente desenvolvido no Zimbabwe
(em particular para as zonas de altitude elevada do soco antigo).
N'K:;e momento ainda devemos utilizar urn sitema de avaliacao
mais simples principalmente baseado no declive dos terrenos e erosao
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actual, pois ambos podem ser observados no terreno (Veja Texto de
Apoio No. 9). Talvez em breve sejamos capazes de incluir a
erosao pelas chuvas baseando-nos na precipitacao média.
11.3.4 "Workability"
Workability refere-se a facilidade com que a terra pode ser
trabalhada.

Workability utiliza-se só para avaliacoes de cultivo

a mao ou com traccao animal.

As possibilidades de mecanizacao sao

avaliadas em separado pela qualidade "possibilidade para mecanizacao" .
A "workability" do solo depende de urn numero de caracteristicas
interrelacionadas do solo como:

textura, conteüdo de matéria organi-

ca, estrutura, consistência (plasticidade) e a ocorrência de cascalho
ou pedras nos horizontes da superficie.
De uma maneira geral, solos arenosos sao mais faceis de
trabalhar do que solos pesados e solos bem estruturados mais faceis
do que solos macicos. Outro aspecto importante é o conteüdo de humidade quando o terreno é preparado.

Aplicacao em Avaliaqoes
As avaliacoes que considerem o sector familiar devem incluir
esta qualidade dado que muitas vezes este aspecto domina a escol&a
do sitio da machamba deste sector.
Determinacao
Avaliacao feita através das relacoes textura, estrutura,
consistência do topsolo e a pedregosidade da terra.
11.3.5 Possibilidade para Mecanizacao
Natureza e Efeitos
Esta qualidade refere-se as condicoes das terras que afectam
especificamente operacoes agricolas mecanizadas.
a mecanizacao consistem em:

As limitacoes para

declive, rochas, pedras, espessura do

solo pouco profunda e a presenca de argilas pesadas. Embora cada
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cultura tenha exigências especificas para a mecanizacao, a maior
parte das culturas anuais têm em comura a necessidade de preparacao
da terra (lavoura, gradagem) e por isso podem ser avaliadas da
mesma maneira.

Aplicacao em Avaliacoes
Deve ser utilizada* para avaliar
mecanizada.

a aptidSo

para a agricultura

Também é facil a aplicacao, desde que utilize caracteristicas

facilmente observadas no campo.

Determinacao
Avaliacao com base em caracteristicas observadas no campo:
declive, ocorrência de afloramentos rochosos, pedregosidade e presenca de argilas

pesadas.

11.3.6 Condicoes para Enraizamento
Natureza e Efeitos
0 desenvolvimento de urn sistema de raizes efectivo e necessario para manter a planta no seu lugar e para extrair a agua e nutrientes do solo. Se o volume do sistema de raizes é deficiënte, geralmente
as partes acima do solo sofrem.

As condicoes de enraizamento sao determinadas pela profundidade
efectiva e pela facilidade de penetracao das raizes no solo.

A profundidade efectiva é a profundidade até urn horizonte que
limite a penetracao das raizes, como:

rocha, linha de pedras, hori-

zontes tóxicos, lencol freatico.

A penetracao das raizes é mais facil em solos arenosos e em
solos mais pesados quando a estrutura é bem desenvolvida, de tamanho
fino ou medio.

A penetracao é limitada quando a estrutura é macica

(nao porosa) ou grossa, em particular, quando em combinacao com a
consistência firme.

Existem outros impedimentos tais como grandes
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quantidades de cascalho ou pedras (quando nao formam um horizonte .
limitativo).
Aplicapao em Avaliacoes
Esta qualidade até agora era pouco utilizada.

Contudo é muito

importante e também facil de avaliar através de observacoes estudadas
do perfil do solo.

Determinacao
;

A profundidade do solo disponivel para o enraizamento é avaliada através da profundidade efectiva. Em algumas avaliacoes (certas
areas) a avaliacao da profundidade efectiva em si é suficiente.
Contudo, os aspectos de textura, estrutura, consistencia, pedregosidade, sao normalmente também considerados.

Note-se ainda que limitacoes

para o enraizamento sao visïveis no perfil.
11.3.7 Condicoes que afectam a Germinacao e o Estabelecimento das
Culturas
A germinacao e o estabelecimento constituem uma fase critica
na vida das culturas.

Por isso, as condicoes da camada superficial

devem ser óptimas no periodo da sementeira e depois quando as plantas
estao a aparecer a superficie.

Estas condicoes referem-se a facilidade e custo de preparacao
das terras (estrutura do topsolo), o comportamento do solo depois das
chuvas ("sealing"), ocorrência de pedras na superficie e a erosao nas
primeiras chuvas.

(Outros pontos podem ser a ocorrência de toxicidades

as quais só as pequenas plantas sao susceptiveis ou a seguranca que as
chuvas vao continuar quando as sementes ja germinaram depois das
primeiras chuvas).
Em particular a formacao de uma crosta depois das primeiras
chuvas é importante pois a crosta é um obstaculo para as plantas
sairem da terra, a crosta impede a infiltracao da agua para a semente
germinada e aumenta a erosao.
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Aplicacao em Avaliacoes
Pouco utilizada, mas em certas condicoes pode ser condicao
fundamental para a agricultura.
Determinacao
A avaliacao fa-ze com base na estrutura e consistência do
topsolo, a susceptibilidade de "sealing", a quantidade de cascalho
e pedras na superficie e as condicoes de erosao.

TABELA 1 CONDICOES GERAIS PARA BOAS TERRAS

CARACTERISTICAS DA TERRA

Profundidade efectiva

CONDICOES PARA BOAS TERRAS

>150 cm

CONDICOES DESFAVORAVEIS

< 100 cm

Textura

franco, franco argilo-arenoso,
argilo-arenoso; argila quando
estrutura e consistência favoravel

areia, areia-franco, argila
pesada

Estrutura e consistência

moderada ou forte, de tamanho
fino ou medio; consistência
freavel

macico ou estrutura grossa,
com consistência muito firme

Condicoes de humidade

bem ou moderadamente bem
drenado com alta capacidade
de retencao de agua

bastantes deficiências de
drenagem; baixa capacidade
de retencao de agua e perm'eabilidade rapida.

Nutrientes para as-plantas

niveis altos

niveis baixos

CTC

vaiores médios até altos
(20 mftj no topsolo; a 20 meq
no subsolo)

vaiores baixos

Minerais

presente dentro de 2 m

ausente acima de 2 m

PH

Geralmente 5,0 - 8,0
(variavel com a cultura

Salinidade

Sais soluveis e sódio trocavel
baixo

sais soluveis ou sOdio trocavel alto

Matéria organica

Adequado em relacao aos niveis
sobre vegetacao natural

niveis baixos

<5,0..e

>8,0

I
f

co

ƒ
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11.4

EXIGENCIAS DAS CULTURAS E TOLERANCIA PARA CONDICOES SUBOTIMAS

11.4.1 Aspectos Gerais
Para cada caracteristica da terra podemos definir (por
cultura) qual é o valor óptimo e até que ponto partindo do óptimo
as culturas vao ainda dar algum rendimento.
A relacao entre rendimento e estas caracteristicas podem-se
apresentar num grafico.
pelo menos

Para estes tipos de relacoes podem-se encontrar

3 tipos de graficos.

Abaixo apresentamos tres possibili-

dades em formas gerais.

rendimento
t/ha

rendimento
t/ha

-v

-»PH-

rendimento
t/ha

-* °lc'o PEJ>1?A£-

-£ ialin'i d o d e

- 41 °

Para as caracteristicas puramente fïsicas,como pedregosidade,
mantem-se esta forma geral de grafico para cada cultura.

Para caracte-

risticas ecológicas a situaqao é diferente (pHf salinidade).

Cada

cultura tem condicoes óptimas em diferentes partes de uma caracteristica.

Por exemplo, pH óptimo para milho é 5,5-8,2, para mandioca

5,2-7,0 e para cha 4,5-5,5.
diferente.
dade.

No caso de salinidade a situacao ainda é

Condicoes óptimas para cada cultura é a ausência de salini-

Contudo, cada cultura tem tolerancias diferentes em condicoes

sub-óptimas.

Por exemplo o valor de ECe em cujas condicoes a cultura

produz só 50% do maximo, para algodSo é 17, para mapira é 11, para o
arroz é 7,2, para milho é 5,9 e para feijao é 3,6.

11.4.2 Condicoes óptimas do Solo e Adaptacao das Culturas
Mesmo com as diferencas que existem nas condicoes óptimas
para crescimento, ainda é possivel definir condiqoes óptimas generalizadas, validas para urn grande numero de culturas anuais. Estas condiqoes estao indicadas na Tabela 1.

Algumas culturas exigem quase as mesmas condicoes óptimas, mas
preferem condicoes urn pouco mais arenosas (franco arenoso, franco argiloarenoso).

Estas culturas sao: mexoeira, mandioca, amendoim, "flue

cured" tabaco, luzerna, ananaz, coqueiro e citrinos.
Só as exigências do arroz sSo bastante diferentes particularmente no que se refere a drenagem.
Alguns aspectos das condicoes óptimas (tabela 1) sao particularmente importantes para as culturas individuais.

Por exemplo o

milho exige elevadas quantidades de azoto, culturas que produzem tubérculos sao particularmente exigentes em potassio.
Na tolerancia de condiqoes sub-óptimas ha grandes diferencas
nas culturas. Por exemplo, algumas culturas que ja sofrem de baixos
rendimentos com poucas limitacoes na drenagem, enquanto outras nao
sao afectadas.

0 exemplo de salinidade mostrado anteriormente indica

bem os efeitos diferentes da salinidade em culturas diferentes.

- 42

De uma maneira geral ainda podemos distinguir culturas
exigentes e culturas resistentes.
cada cultura produz mais do

Obviamente, em condicoes óptimas

que em condicoes sub-óptimas. Contudo,

culturas exigentes (ou eutróficas) tem em condicoes óptimas, rendimentos mais altos do que as culturas resistentes. Mas as culturas
exigentes sofrem uma diminuicao maior no rendimento do que culturas
resistentes em condicoes sub-óptimas.
Isto implica que em certas condicoes marginais as culturas
resistentes produzem mais do que as culturas exigentes, embora estas
tenham urn rendimento potencial (genético) mais alto.

Uma cultura exigente é o milho;

uma cultura resistente é a

mexoeira.

0 mesmo principio pode acontecer entre variedades da mesma

cultura.

Certas variedades foram seleccionadas para produzir rendimen-

tos mais altos em boas condicoes de terra.

Contudo, em condicoes sub-

óptimas da terra (e também de maneio) estas sofrem uma grande diminuicao
no rendimento.

Por exemplo, o milho hibrido SR 52 só produz suficientemente
em condicoes óptimas. Nas condicoes actuais de maneio e organizacao
nas machambas estatais nao é económica a utilizacao deste milho. Os
mesmos rendimentos podem ser obtidos com variedades compostas (pouco
melhoradas, que sao muito menos susceptiveis as deficiencias nas terras
e maneio.
Estes referem-se principalmente ao clima e abrangem os seguintes
pontos:
-

periodo de crescimento (em producao de sequeiro)

-

temperatura

-

duracao do dia (fotoperiodismo)

-

riscos climatológicos (granizo, geada, ciclones)
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Com regadio podemos influenciar o periodo de crescimento e
indirectamente a temperatura durante este periodo bem como a duracao
do dia.
Outros aspectos desfavoraveis da terra podem ser manejados
com base na escolha correcta de variedades de uma cultura.

Por exemplo

uma zona pode ter como caracteristica a alta incidência de ferrugem
(doenca provocada por urn fungo).

Para algumas culturas existem varieda-

des que sao resistentes a este tipo de doenca e por isso estas devem ser
utilizadas em tais zonas. Outras adaptacoes de variedades de culturas
referem-se a resistência contra pragas, seca e salinidade.

11.5

MANEIO DAS TERRAS EM RELA9AO AOS RECURSOS

11.5.1 Introducao
Durante urn estudo de avaliagao das terras ha varias questoes
que podem surgir sobre a relacao cultura-solo (exemplo—milho):
-

Podemos cultivar milho aqui?

-

Qual a cultura que vamos plantar, milho ou mandioca?

-

Se plantarmos milho aqui qual o maneio das terras necessario
para criar as condicoes óptimas para o crescimento

da cultura?

As primeiras duas questoes referem-se a escolha das culturas
em relacao as caracteristicas dos recursos e por isso, obviamente a
resposta deve ser dada com uma avaliacao de terra.

Contudo, em

muitos casos ja foram escolhidas as culturas com base em dados climaticos e consideracoes económicas.

Neste caso, o problema mais impor-

tante é indicar como modificar qualquer solo presente numa regiao para
assegurar rendimentos altos.

Nota-se ainda que de facto aspectos de maneio devem ser incluidos
na definicao das TUT's.

Entao a questao nao devia ser "Este solo

serve para milho?" mas devia ser "Existe urn certo tipo de maneio com
que podemos obter rendimentos altos de milho neste tipo de solo?"

*

Tipo de utilizacao da terra
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A seguir vamos analisar alguns aspectos de maneio disponïvel
pelo homem a firn de aumentar a producao agricola.
Certos aspectos da terra que têm influência sobre a aptidao
agricola, nao podem ser controlados e manejados pelo homem.
Para optimizacao das condicoes para obter melhores rendimentos das culturas, podemos agrupar os seguintes pontos:
1

Criar boas condicoes para o crescimento da cultura
(Condicoes de germinacao, abastecimento de agua, nutrientes
e ar do solo)

2

Evitar concorrência de agua, nutrientes e ar com outras
plantas (ervas daninhas)

3

Evitar e combater pragas e doencas

4

Colheita correcta (maquinaria, tempo) e sem perdas

5

Armazenamento e proteccao da colheita

Os dois ültimos pontos nao vamos tratar aqui, mas sao aspectos
muito importantes. Por exemplo, na Angónia perde-se 40% do milho entre
a colheita e a entrada no armazém. (ponto 4).

Durante a armazenagem

(ponto 5) muitas vezes ha perdas que sao de 30%.

11.5.2 Preparacao das Terras e a Sacha
Boas condicoes para o desenvolvimento da cultura criam-se
através da preparacao das terras (Qt6estabelecimento das culturas).

condicoes para germinacao e

A preparacao das terras serve ao mesmo

tempo para enterrar os restos da cultura anterior bem como para destruir
as ervas daninhas existentes.
0 primeiro passo na preparacao das terras é a lavoura (com enxada,
traccao animal ou tractor).

Depois a gradagem das terras é necessaria

para uma meihor preparacao das terras e também para cobrir as sementes
da cultura.
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A sacha serve para combater as ervas daninhas que competem
com a própria cultura.
Normalmente a sacha faz-se de 1 até 3 vezes, quando a cultura ja esta bastante desenvolvida.
Outros métodos para combater as ervas daninhas incluem o uso
de produtos quimicos. 0 preco destes é elevado e também tem efeitos
na qualidade do meio ambiente (poluicao).

S importante anotar ainda as experiências feitas nas ültimas
décadas com "zero-tillage" e "minimum-tillage". Estas experiências
visam limitar as lavouras e assim diminuir o perigo de compacidade
do topsolo.

Também as lavouras resultam em topsolos soltos, que sao mais
susceptiveis a erosao.
11.5.3 Adubacao
A adubacao das terras e necessaria para substituir nutrientes
que saiem da terra através da colheita e também quando a terra tem
desiquilibrios quimicos naturais. 0 material de adubacao pode incluir:
-

Estrume (ligacao agricultura-producao de gado)

-

Lixo da casa (inclusivé da latrina)

-

Adubos verdes (cultivo de plantas para depois serem
enterradas)

-

Adubos quimicos (ou artificiais)

-

Fixacao biológica de azoto (BNF)
Estrume, lixo e adubo verde sao fertilizantes gerais que

aumentam a producao mas geralmente nao resolvem deficiencias especificas do solo.

BNF consiste numa simbiose entre urn certo tipo de fungos
(Rhizobium) com as raïzes de culturas leguminosas.

Estes fungos
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conseguem utilizar o nitrogénio do ar e convertê-lo em formas disponiveis para as plantas (nitrato).
Para bons resultados as sementes das leguminosas devem ser
tratadas cora uma solucao que contém o Rhizobium (inoculacao).
isto a planta nao precisa de adubacao com azoto.

Com

A experimentacao

em Mocambique mostrou que a cultura seguinte também nao precisa de
adubacao com azoto (exemplo soja-trigo).

Os adubos artificias devem ser importados e também sao caros.
Por isso, devem ser aplicados cuidadosamente.

A quantidade a ser

aplicada depende do rendimento que normalmente atingimos.

Nao vale

a pena adubar NPK em quantidades necessarias para 4 toneladas de milho
se por razoes varias normalmente só atingimos 2 toneladas.

A quantidade e o tipo de adubacao também deve ser sempre determinado pelos resultados de analise do solo num laboratOrio.

Por exemplo

na maior parte das empresas utilizam-se adubos compostos (NPK) em
grandes quantidades apesar de na maior parte dos casos as terras nao
serem deficientes em K (duma maenira geral a utilizacao de adubos
compostos deve ser evitada).

Urn outro caso, é a utlizacao de NPK num

solo com elevadas quantidades de P e K, mas que é deficiënte em zinco.
Isto significa nao só urn grande dispêndio de adubo (P,K) mas também
i

a aplicacao de P inibe ainda mais o zinco que se torna mais e mais
deficiënte em cada aplicacao de NPK.
Na avaliacao dos dados quimicos do solo, nao basta ver se os
nutrientes individuais ocorrem em quantidades suficientes, também é
necessario avaliar a quantidade de urn em relacao a quantidade de
outro nutriente (em particular os catioes Ca, Mg, K ) .

11.5.4 Controle de pragas e doencas
Pragas sao animais (principalemte insectos) que atacajn as
culturas.

Doencas sao fungos, bactérias ou virus que afectam as

culturas.

Para 'o combate as pragas e doencas temos urn certo numero
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de estratégias:
1

Cultivar em condicoes óptimas de clima, solo e maneio para
a cultura.

Uma planta bem desenvolvida tem menos problemas

com pragas e doencas.
2

Amelhoramento.

Escolha de variedades resistentes a pragas

e doencas.
3

Criar condicoes para aumentar o numero de ^arasitas das
pragas•

4

Rotacoes e pousios.

5

Tirar e queimar plantas atacadas.

6

Utilizacao de produtos quimicos (pesticidas, fungicidas,
insecticidas).

11.6

CONCLUSAO
Para avaliar as terras é necessario saber os tipos de utilizacao

de terra e quais as exigencias desses tipos de utilizacao em termos de
caracteristicas da terra.

As exigencias ecológicas das culturas definem-

-se com base nas condicoes óptimas e toleraricia para condicoes subóptimas.

Estas exigencias comparam-se com as caracteristicas da terra

através do conceito de qualidade da terra.

Esta comparacao mostra

onde é que as terras tem falhas (sao sub-óptimas) e sao estas falhas
que determinam o maneio agricola.

0 maneio das terras visa optimizar as condicoes para o crescimento das culturas e evitar a degradacao das terras. Medidas concretas
de maneio incluem a preparacao das terras, a sacha, adubacao e combate
as pragas e doencas.
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PERGUNTAS REFERENTES AO TEXTO DE

APOIO NO. 11

1

Se consideramos só a qualidade da terra "disponibilidade
de oxigenio" e uma terra que tem classe de drenagem "excessiva", esta terra é boa ou ma para cultivo de milho?

2

Quais as condicoes desfavoraveis para enraizamento?

3

Ha dois aspectos no comportamento (adaptacao) das culturas
que determinam se pode ou nao crescer em certas condicoes.
Quais sao?

CURSO INTENSIVO PARA ASSISTENTES DE CAMPO - 1983
Texto de Apoio No.

12: Avaliacao de Qualidades AgroClimaticas: a Metodologia
do Inventario Nacional de
Recursos Agro-Climaticos
por R.L. Voortman
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12.1

INTRSDÜ^SQ

Em 1981 - 1982 foi executado o Inventario Nacional de
Recursos Agro-ecológicos.
Este estudo abrange urn inventario dos recursos climaticos
e dos recursos de solos. Os dois em conjunto, determinam principalmente as potencialidades da terra para a agricultura em sequeiro.
Foram avaliadas 8 culturas (milho, mapira, mexoeira, trigo, amendoim,
soja, algodao e mandioca), para condicoes de producao em sequeiro para
dois sitemas de producao: urn com altos e outro com baixos nïveis de
entradas de producao. Alguns dos resultados deste estudo sao:
-

0 banco de dados climaticos, com caracteristicas agro-climaticas de 134 estacoes meteorológicas, que incluem regimes de
evapotranspiracao, inicio e firn do periodo de crescimento
ano por ano, regime de temperatura etc., Estes dados foram
arquivados em tabelas ('print-outs') registadas pelo computador;
a cartografia de zonas agro-climaticas Ba escala 1:2.000.000;

-

o calculo dos rendimentos por cultura, atingïveis com base na
estatïstica das caracteristicas climaticas, e a cartografia
da aptidao agro-climatica por cultura e sistema de producao
Qa escala 1:8.000.000;

-

a cartografia dos solos na escala 1:2.000.000

-

a integracao do clima e dos solos para estimar as superfïcies
no Pais com urn certo nivel de aptidao agro-ecológico para as
8 culturas.

Estes apontamentos nao pretendem apresentar o panorama completo
da metodologia aplicada: para isto refere-se para os diferentes relatórios técnicos sobre o assunto. Contudo, considera-se necessario
a introducao dos assistentes do Departamento na utilizacao do banco de
dados, o que no futuro sera uma das actividades, que deveriam dominar.
Por isso, este texto pretende explicar alguns conceitos basicos em
relacao a metodologia do inventario de recursos agro-climaticos, que
sao indispensaveis para se ser capaz de utilizar o banco de dados.
Uma instrucao pratica sera dada num exercicio (veja texto de apoio
No. 13).
12.2

0 BALANC0 HIDRIC0 E 0 C0NCEIT0 "EVAPOTRANSPIRACAO"

"Sem agua nao ha vida". As plantas, para crescerem, precisam
de agua suficiente. Para se produzir a parte economicamente interessante para o homem, este precisa de agua suficiente durante urn
certo tempo que e igual a duracao do ciclo da planta, isto é do plantio
a maturaqao: cada cultura e até variedades da mesma cultura, tem o
seu ciclo próprio e precisa de agua suficiente durante periodos de
diferentes duracoes. Exemplo: o ciclo do algodao é de 170-180 dias;
o ciclo do milho é de 120 dias, mas ha variedades precoces que precisam
só de 90 dias e outras variedades de altitude que têm urn ciclo ,de
150 dias.
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Para se analisar a disponibilidade de agua é necessario •
considerar as fontes de agua e as maneiras como desaparece a agua.
Para producao de sequeiro, obviamente a fonte de agua é a chuva.
A agua da chuva entra no solo e fica la armazenada. As culturas
aproveitam esta agua. Contudo, a capacidade do solo de armazenar
agua e a capacidade das plantas de utilizarem esta agau, é limitada.
As perdas de agua ocorrèm através da evaporacao da superfIce
do solo e das plantas e através da transpiracao da própria cultura.
As perdas conjuntas chamam-se evapotranspiracao.
0 que acabamos de descrever chama-se também balanco hidrico.
Para que as culturas possam crescer este balanco deve ser positivo.
QUer dizer, a quantidade de chuva e agua armazenada no solo deve ser
igual ou maior a evapotranspiracao. Estas condicoes também devem
permanecer durante urn certo tempo, de forma que as culturas possam
acabar o seu ciclo de crescimento.
0 grau em que ocorrem o ciclo de crescimento das culturas
e as condicoes do balanco hidrico favoraveis, constitui a base da
avaliaqao agro-climatica. Com base no balanco hidrico pode-se calcular
qual o tempo durante o ano em que as condicoes hidricas sao favoraveis
ao crescimento das culturas.
0 periodo em que as condicoes para crescimento das culturas
sao favoraveis> chama-se "0 periodo de crescimento".
Em breve a relevancia para o calculo e avaïiacao da época de
crescimento para a agricultura foi tratado no Texto de Apoio No.11
-'Qualidades da Terra!
12.3

0 BANCO DE DADOS CLIMATICOS E 0 CALCULO DA EVAPOTRANSPIRACAO

Os principais dados necessarios para a analise do balanco
hidrico (e o periodo de crescimento) sao os dados de precipitacao
e a evapotranspiracao. Os dados de precipitacao estao disponiveis
nos Servicos Meteorológicos de Mocambique, mas a evapotranspirapao
deve ser calculada com base em outros dados (também disponiveis
nos SMM).
Existem varios métodos de calculo da evapotranspiracao. Neste
estudo foi utilizada a ET-Penman (AGP), quer dizer o Método de Penman
adaptado pelo Departamento AGP da FAO. Os dados necessarios para o
calculo da evapotranspiracao sao os seguintes:
Temperatura média, temperatura maxima, temperatura minima,
pressao média de vapor de agua, velocidade do vento, horas de ceü
limpido como percentagem de horas de sol maximas possïveis, radiacao
solar.
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Estes dados foram obtidos nos S.M.M, e junto com^dados sobre a
humidade relativa, temperatura durante o dia e noite e a evapotranspiracao calculada apresentada no relatório do estudo.
A evapotranspirapao é calculada com base era valores médios
mensais dos dados necessarios sobre urn periodo de 30 anos (1950-1980)
ou menos em casos de disponibilidade limitada de dados.
Esta evapotranspiracao refere-se a evapotranspiracao de referenda;
'ETo.'
A evapotranspiracao potencial actual varia de facto de ano
para ano, mas estas variacoes sSo bastante limitadas. 0 mais variavel
é a precipitacao e sao mais estas grandes variaqoes que determinam
de ano para ano a duraqao do periodo de crescimento do que as pequenas
variacoes da evapotranspiracao. Por isso, julgou-se oportuno considerar só o valor medio da evapotranspiracao.
12.4

0 PERIODO DE CRESCIMENTO

12.4.1 Introducao
A analise do periodo de crescimento utilizado é conforme
Kassam. A analise do periodo de cresciemnto é necessaria para quantificar o periodo (em numero de dias) em cada ano em que a disponibilidade de agua pode ser considerada adequada para permitir o crescimento das culturas.
Concretamente é necessaria a quantificacao de:
a.

A duracao de perlodos de crescimento continuos e o numero
destes perïodos no ano.

b.

A qualidade de condicoés de humidade nas varias partes do
periodo de crescimento..

c.

A variabilidade de ano para ano da duracao do(s) periodo(s)
de crescimento e as suas condicoés de humidade.

0 periodo de crescimento calculado neste estudo é baseado
só em condicoés climaticas sem considerar aspectos das culturas, do
solo e da forma do terreno. Por isto, é chamado periodo de crescimento de referência. Na avaliacao final da aptidao das terras estao
a ser consideradas as condicoés especificas das culturas, do solo e
da forma do terreno.
12.4.2 Definicao do Periodo de Crescimento
A quantificacao do periodo de crescimento é baseada num modelo
de balanco hidrico em que estao a ser comparados o abastecimento de
agua da precipitacao e o armazenamento no solo (SM) com as per.das
por evapotranspiracao (ET). No modelo estao a ser utilizadas as
seguintes definicoes e metodologias (as abreviacóes em maiüsculas:
referem-se aos códigos no 'computer output'):
i

Inicio do periodo de crescimento (BEG)

0 inicio do periodo de crescimento define-se como a data'no
ano em que a agua disponivel com base nas chuvas e armazenamento é
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igual a metade da evapotranspiracao potencial.

(P + SM = 1/2ET).

Isto tem em conta que a quantidade de agua necessaria para
a germinacao e o estabelecimento das plantas é.muito menor do que
o total da evapotranspiracao potencial ET actual ET potencial.
Durante este periodo inicial a evapotranspiracao actual de facto é
aproximadamente 0,5 ET (Kowal e Kassam, 1978).
ii

0 periodo hümido

(BH - EH)

Urn tipo 'normal' (N) de periodo de crescimento define-se
como um periodo que tem uma parte em que ha mais precipitacao do que
evapotranspiracao potencial. Esta parte em que ha um excedente
de agua chama-se o periodo hümido. Neste periodo as exigências de
evapotranspiracao das culturas sao satisfeitas na sua totalidade.
iii

0 firn do periodo de crescimento (END) e armazenamento de
agua no solo (S)

Depois de um periodo hümido, de novo a agua das chuvas nao é
suficiente para cobrir na totalidade as exigências da evapotranspiracao e entao as culturas comecam a tirar a agua armazenada no solo.
Ocorrem alteracoes grandes no meio ambiente quando nao ha agua
armazenada no solo e as chuvas continuam a diminuir. As culturas sao
forcadas a maturapao, quando a precipitacao é de novo menos de 0,5 ET.
Consideramos a data em que a precipitacao volta a 0,5 ET como o firn
do periodo das chuvas.
COntudo, o periodo de crescimento das culturas pode continuar
depois do firn do periodo das chuvas se houver agua armazenada no solo.
A quantidade de agua disponivel no solo, entao define o firn do periodo
de crescimento. Contudo, a quantidade de agua armazenada no perfil.
do solo e disponivel para a planta depende por exemplo da profundidade
do perfil, das caracteristicas fisicas do solo e do padrao de enraizamento da cultura.
No modelo foi assumido- um numero geral de 100 mm de agua armazenada a ser disponivel para as culturas do estudo, que sao todas as
culturas anuais. A escolha de 100 mm baseia-se em varias provas pois
culturas em condicoes de sequeiro podem ainda utilizar 75 a 125 mm de
agua armazenada durante a fase de maturapao.
Por consequência, o tempo necessario para a evapotranspiracao
de 100 mm de agua armazenada junta-se a duracao da época chuvosa para
determinar o firn do periodo de crescimento. Se durante o periodo hümido
o excesso de agua era menor a 100 mm, entao a quantidade de agua armazenada diminui em conformidade.
iv

A duracao do periodo de crescimento (BEG-END)
•

i

—

•

—

•

•

Conforme as definicöes acima mencionadas o periodo de crescimento,
definido com base na disponibilidade de agua, é um periodo continuo
em que a agua disponivel é mais do que metade da evapotranspirapao
potencial (ET). 0 periodo de crescimento inclui ainda o tempo necessario para a evapotranspiracao de 100 mm de agua armazenada no solo (se
for disponivel).
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Ao periodo de crescimento definido de tal forma chamamos o
perïodo de crescimento de referência desde que nao tenha em conta
as condicöes especificas do solo, topografia, etc.
Chama-se periodo de crescimento 'normal' (N) quando tem urn
periodo hümido (P > ET). 0 periodo é chamado 'intermédio' Cl)
quando a prëcipitacao excede 0,5 ET mas nao ultrapassa ET.
Esta subdivisao é necessaria porque nos perïodos intermédios
é improvavel que exista agua suficiente para satisfazer as exigencias
das culturas.
v. 0 periodo seco

(END - BEG)

0 perïodo seco define-se como a parte do ano em que a disponibilidade de agua com base na prëcipitacao e armazenamento no solo
é menor do que 1/2 ET.
A Figura seguinte apresenta num grafico estes principios para
o calculo da duracao da época de crescimento. (fin 1 ei)
12.5

0 PADRAO DOS PERÏODOS DE CRESCIMENTO

0 grafico da pagina anterior mostra-nos urn ano com urn ünico
periodo de crescimento. Contudo, também ha anos no qual pode acontecer
uma seca durante a estacao chuvosa. A estes anos chamamos 'com mais
de urn periodo ünico de crescimento'.
Uma modificacao se presenta quando este periodo de sSca nao
implica o firn completo da disponibilidade da agua, mas constitue urn
'periodo inter-hümido intermédio'.
Quanto mais periodos de crescimento tiver, mais curtos sao os
periodos individuais. 0 numero de periodos de crescimento é também
uma indicacao do risco para secas durante tempos normalmente chuvosos
e entao indica a medida em que podemos ter confianca na seguranca alimentar da populacao.
A cartografia dos recursos agro-climaticos e a avaliacao para
os rendimentos, tomou em conta o perigo destas quebras, num periodo
de crescimento. Este risco tem expressao no conceito do 'padrao dos
periodos de cresciemnto'.
0 padrao dos periodos de crescimento referem-se ao numero de
periodos de crescimento que tem no ano e mais especificamente a
percentagem de anos em que num certo sitio tem 1, 2 ou 3 periodos de
crescimento por ano.
A legenda do mapa de recursos agro-climaticos define com
mais pormenor os diferentes padroes cartografados.
Em seguida, apresentamos urn pormenor das caracteristicas de
urn ano normal, anos com mais do que urn periodo ünico, e o que acontece durante urn periodo inter hümido-intermédio.
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Fig.1: APRESENTA£AO ESQUEMATICA DO PERDDO DE
CRESCIMENTO
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12.5.1 O periodo de crescimento de um ano 'normal'
Um ano com um periodo de crescimento do tipo 'normal' tem 4
subdivisoes das quais uma constitue o periodo seco e os outros
tres constituem o periodo de crescimento.

i

ii

0 primeiro periodo intermédio (BEG-BH) que é do inicio do
periodo de crescimento até ao inicio do periodo hümido.
A disponibilidade de agua durante este periodo é maior do que
0,5 ET mas menor do que ET; ha um deficit de agua e a razao
P/ET é menor do que 1,0.
0 periodo hümido (BH-EM): a disponibilidade de agua neste
periodo é maior do que ET; ha um excesso de agua e a razao
P/ET é maior do que 1,0.

iii

0 segundo periodo intermédio (EH-END)que ocorre do firn do
periodo hümido até ao firn do periodo de crescimento. A disponibilidade de agua é maior do que 0,5 ET e menor do que ET," a
disponibilidade de agua é deficitaria e a razao P/ET é menor
do que 1,0.

iv

0 segundo periodo intermédio (EH-END) que ocorre do firn do
periodo hümido até ao firn do periodo de cresciemnto. A disponibilidade de agua é maior do que 0,5 ET é menor do que 0,5.

Um ano com um periodo de crescimento do tipo 'intermédio' só
tem duas subdivisoes:
i
ii

Um periodo intermédio (BEG-END) era que a disponibilidade de
agua é entre 0,5 e 1,0.
Um periodo seco (END-BEG) em que P/ET é menos de 0,5.

12.5.2 Anos com mais dn que um Periodo ünico de Crescimento
Estes anos tem uma repeticao de 2 ou 3 vezes do que esta
escrito acima e cada periodo de crescimento esta separado do outro
por um periodo seco.
12.5.3 Q Periodo inter-hümido Intermédio (EH-BH)
Acontece que o firn de um periodo hümido nao é seguido por
um firn do periodo de crescimento mas sim pelo inicio de um segundo
periodo hümido. Esta parte foi chamada periodo inter-hümido intermédio.
Isto acontece quando o padrao das chuvas tem uma tendência de
bi-modalidade mas também quando acontece um periodo seco durante um
periodo normalmente hümido.
A ocorrência num ano de um periodo inter-hümido intermédio,
foi avaliado como tendo 2 periodos de crescimento sem separacao.'
Nestes casos o meio do periodo (EH-BH) foi escolhido para representar
o firn artificial do primeiro periodo de crescimento e o inicio artificial do periodo de crescimento que se segue.
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12.6.

OUTROS ASPECTOS TRATADOS NO INVENTARIO NACIONAL DE
RECURSOS AGRO-CLIMATICOS

12.6.1 A quantificacao da Disponibilidade de Agua
Além
crescimento
analisada a
calculada a
racao com a

do calculo da duracao em cada ano do periodo de
e os seus componentes (exemplo: periodo hümido) foi
quantidade de agua disponivel em cada periodo. Foi
quantidade (mm) de excesso (E) ou deficit (D) em compaevapotranspiracao potencial.

Também foi calculada a razao de disponibilidade de agua
(P+S) e evapotranspiracao potencial ET, (indicado como P/E).
12.6.2 Zonas Térmicas
Uma vez que sabemos a duraqao do periodo de crescimento e
onde este esta localizado no ano, podemos calcular o valor medio da
temperatura durante este periodo de crescimento.
As caracteristicas da temperatura sao principalmente influenciadas pela altitude e pela latitude.
12.6.3 A Cartografia das Zonas Agro-Climaticas
0 periodo de crescimento foi calculado para cada ano em 134
estacoes climaticas. Depois foi calculado o valor medio. E este
valor medio que esta indicado na carta climatica do estudo. As isolinhas foram tiradas com base em calculos nas estacoes e depois é
feita interpolacao usando também a carta de precipitacao (para a
qual mais dados foram utilizados) e também a carta de altitude.
Se na maior parte dos anos houver 2 ou 3 periodos de crescimento
(padroes) é calculado o valor medio do total dos 2 ou 3 periodos
(somados).
0 padrao dos periodos de crescimento esta indicado em separado. (&$£/)
Também a temperatura foi cartografada em separado.{ng Sj
Uma generalizacao da carta 1:2000.000 esta apresentada na
Figura seguinte. (£c? 2)
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Perguntas referentes ao Texto de Apoio No.

12

1

Como esta definido o periodo de crescimento?

2

Porque é que chamamos periodo de crescimento de

3

Quais as 3 caracteristicas do clima indicadas na carta climatica
nacional?

referência?

Indica com urn pequeno grafico de P, ET e 0,5 ET, urn periodo de
crescimento que tem urn periodo inter-hümido intermedio. Como pode
acontecer urn tal periodo?
4

Durante urn periodo inter-hümido
excesso de agua?

intermedio tem urn deficit ou

0 que é que significa P/ET?
5

Tèmo.Si. uma zona com o padrao 2-1-3 e uma duracao da época de
crescimento de 120-150 dias. Esta duracao corresponde a:
duracao média

dos anos normais com 1 ünico periodo.

-

a soma dos anos com 2 perïodos de crescimento.

-

a média total de todos os anos.

6

A aptidao agro-ecológica em comparacao com a aptidao agro-climatica é sempre:
a)

mais alta

b)

igual ou mais alta

c)

igual

d)

igual ou menor

e) menor
7
Quais os 3 dados fundamentais para entrar num sistema de
aviso prévio para a seguranca alimentar?
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Curso para Assistentes de Campo - 1983
Texto de Apoio No.

13:

Instrucao pratica para a
Utilizacao do Inventario
Nacional de Recursos "Agro-Climaticos
por R.L. Voortman

OBJECTIVOS DA PRATICA
Familiarizacao com o conceito do periodo de crescimento e
treino na calculacao da mesma.
Familiarizacao com as cartas agro-climaticas de solos e
treino na sua utilizacao.
Capacitacao na avaliacao das terras conforme o sistema agro-ecológico
MATERIAL DO EXERCICIO
'Computer print out' por provincia do banco de dados climatológicos e analise do periodo de crescimento
Cartas de agroclimatologia, solos e estacoes climaticas
Fotocópias de tabelas essenciais dos relatórios do estudo
Legenda da carta agroclimatica
TAREFAS
Analisar o periodo de crescimento em Furancungo no ano 1967 (dados
em anexo) usando papel milimétrico e calculacao a mao
Para uma estacao meteorológica com outro padrao além do '1'
fazer o seguinte:
Ler na carta agro-climatica qual o padrao, valor medio da duracao
do periodo de crescimento no padrao dominante e a zona térmica.
Analisar o que é que significa o valor medio da duracao na carta
em realidade, com base no relatório
Controle do relatório com o computer print out
Controle também quantas dos periodos sao normais e quantos sao
intermédios.
Controlar também quantos dos periodos sao normais e quantos sao
intermédios
Com base nos dados acima mencionados indica qual a aptidao climatica e o rendimento potencial de milho em condicoes de alto nïvel
de entradas de factores de producao.
Indica a aptidao agro-ecológica do solo predominante da zona e do
meihor tipo que tem ocorrência na zona.

Altitude

FURANCUNGO

1260 m

Jan.

Feb.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

EVAPOTRANSPIRACAO

115.6

105.2

107.9

.97.5

87.0

70.9

79.0

105.3

140.3

173.1..

145.7

119.1

P

115.4

173.0

359.5

53.4

21.8

6.1

17.8

4.8

5.8

52.6

105.4

168.6

1967

' • < *

'*

O)
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CURSO INTENSIVO PARA ASSISTENTES DE CAMPO - 1983
Texto de Apoio No.

14: Perpectiva sobre os Recursos Agrarios
de Mocambique
por B. Spiers *
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14.2.5 Carta 5. Aptidao Agro-pecuaria das
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14.2.6 Carta dos Solos
14.2.7 Carta Geológica

67
67

14.3
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84
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86

Baseado no documento de R.L. Voortman e B. Spiers (1981), "An
Outline of the Agricultural Resources of Mozambique"
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14.1

INTRODUCAO
>

O objectivo destes apontamentos é de apresentar uma visao
global dos recursos naturais do Pais e da aptidao agro-pecuaria
das terras. Em diferentes cursos de formacao dentro e fora do
INIA, sentiu-se a importancia para tracar em linhas gerais as
caracteristicas dos diferentes recursos, como clima, vegetacao,
solos e a sua aptidao para uso agro-pecuario. Por este motivo,
durante os anos 1978-79, mapas simplificados, derivados de documentos existentes, têm sido preparados pelo projecto MOZ/75/011 com
fins didacticos.
Com base nos documentos existentes, foi elaborado em 1980
uma série de 5 mapas, com uma nota técnica 'Esboco dos Recursos
Agro-ecológicos de Mocambique' (An outline of the agricultural
Resources of Mozambique, Field Document AG0A/M0Z/75/011 No. 38,
1981). Embora esta série de mapas tenha sido elaborada em apoio
ao Plano Perspectiva Indicativo (PPI), resultou que estes mapas
tivessem grande interesse para urn püblico mais amplo, com vista
a que a linguagem aplicada nos mapas fosse adaptada aos utilizadores nao-técnicos, em recursos naturais. Sao estes cinco mapas
e além destes mais dois mapas em linguagem técnica da geologia e
solos, que sao apresentados neste texto.
Em conjunto, os mapas referem-se a todos os componentes do
conceito 'terra', discutido no Texto de Apoio No. 1 (com as rochas
no sub-solo, o solo, a vegetacao e o clima).
Com base num jogo destes mapas, os alunos ser-lhes-a solicitado para lerem as legendas, detectarem as relacöes na distribuicao
espacial dos diferentes componentes do conceito 'terra', e por firn,
sintetizarem estas informacoes para chegarem a conclusoes praticas
sobre a aptidao agrïcola das terras.
14.2

OS MAPAS DE RECURSOS NATURAIS AO NlVEL DO PAIS

0 esboco dos recursos agro-ecológicos consistem nos 5 mapas
seguintes:
-

carta 1:

Precipitacao média anual

-

carta 2:

Vegetacao e aproveitamento potencial

-

carta 3:

Esboco das zonas agro-climaticas

-

carta 4:

Limitacoes do terreno para agricultura em sequeiro

-

carta 5:

Aptidao agro-pecuaria das terras

Esta sequência de mapas reflecte os passos sucessivos na
integracao de inventarios dos diferentes recursos.esquematicamente
apresentado no seguinte quadro:
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vegetacao como:
indicador
indicadof i
condicoes
condicoes I recurso
edaficas
climaticas

recursos
agro-climaticas

vegetacao
como recurso

solos

geologia

limitacoes
de solos

l
aptidao agro-pecuana
0 jogo de 5 cartas esta completado com um mapa dos solos e
da geologia. Os mapas originais foram elaborados nas escalas
1:4 000 000, mas aqui sao apresentados na escala reduzida (1:8 000 000)
para permitir o encaixe. Nas paginas seguintes apresenta-se uma nota
explicativa para cada um dos mapas.
Os apontamentos sao um resumo da Nota Técnica 'Outline of the
Agricultural Resources of Mozambique'.

fsboco dos Kecursos Aorarios de Mocambique
Carla

I :

66 -
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14.2.1 Esboco Agro-Ecológico, Carta 1-Precipitacao Média Anual
Este mapa é uma ampliacao do original de Tinley.K.L. (1977),
Framework of the Gorongosa Ecosystem, DSc Thesis, Pretoria. 0 mapa
de precipitacao foi incluido nesta série, como a elaboracao da
Carta 3-'Zonas Agro-ecológicas*,
foi baseada neste mapa. A importancia da precipitacao para a aptidao das terras para agricultura em
sequeiro é evidente. Claro, que a duracao da época de crescimento é
mais relevante do que a precipitacao média anual, mas urn certo correlacionamento entre as duas existe.

1G.2.Z

Esboco Agro-Ecológico Carta 2.Vegetacao e Aproveitamento Potencial (Revisao para o Atlas Geografico em 1984 do original de
1981' ) .
Este mapa é uma versao simplificada do mapa.'The Vegetation Map
of the Flora Zambesiaca Area'. A simplificacao consiste num agrupamento de tipos de vegetacao semelhantes em quanto que para a estrutura,
fenologia, e de menor importancia a composicao botanica (veja para
os termos técnicos, Texto de Apoio No. 16). A avaliacao do aproveitamento potencial foi baseado na composicao botanica e nos factores
ambientais- A avaliacao considera exploracao florestal e producao de
gado.
Além de ser uma base para a avaliacao como recurso, o mapa de
vegetacao tem sido utilizado como indicador agro-climatico e agroedafico. Em particular, os aspectos fenológicos, que se referem a
periodicidade sasonal da vegetacao (Texto de Apoio No. 16) tiXfiEam
uma grande contribuicao para o mapa 3: Zonas Agro-Climaticas.
Em particular nas areas do Norte do Rio Zambeze e no planalto
de Manica, a cartografia da vegetacao era a base para a delimitacao
das zonas agro-climaticas. Isto era viavel, com vista a que a vegetaqao semi-natural nestas areas consista principalmente em floresta
aberta do tipo 'miombo' no qual a diferenciacao ecológica segue
principalmente condicoes climaticas.
Como indicador para condicoes agro-edaficas (quer dizer dos
solos) o mapa da vegetacao tem sido utilizado para melhorar a cartografia de zonas mal drenadas no mapa de limitacoes de solos (carta 4 ) .

Esbogo dos
Carïs

ftecursos

A g r a r i o s de

2 •• Vegefacao e aproveiiamenio

Kocambique
potencial

Carta da Fisionomia e Fenologia da Vegetacao

derivado de
'Map of the Flora Zambesiaca Area

Elaborado para:
Atlas Geograftco de Mocambique'
B.Spiers, 1985

LEGENDA
FLORESTAS
A

Floresta sempreverde de montanha

h

Floresta semi-decidua, hümida

•

Floresta semi-decidua, seca

•

Floresta decidua seca

°

Brenhas

Conservacao e extraccao
limitada de madeiras
preciosas

MATAS DE MIOMBO
(Norte:Nrodj e-Takata-Nampakala.Sul:M'TambaI '

I Miombo semi-deciduo
Miombo semi-deciduo de alta
pluviosidade
Miombo tardi-deciduo
Miombo deciduo de alta
pluviosidade:
4a Zonas de altitude intermedia
4b Zonas de altitude baixa

Material para construccao local;
Carvao e lenha;
Apicultura;
Alguma extraccao de madeiras
preciosas;
Aptidao baixa para pastoreio

Miombo deciduo
Miombo deciduo seco
Matas de folha larga do Sul

SAVANAS ARBOREAS E ARBUSTIVAS
Savanas de Acacia (Norte:Nroka,
Napiso.Nachigweia.Sul:Micaia)

mi

20

idem, em terras férteis
Savanas de Imbondeiro

10 I

Savanas de Mopana (Chanate.Messanha
Savanas de palmeiras em terras
pantanosas

12

Aptidao alta e intermedia
para pastoreio

Savanas dos Libombos

SAVANAS HERBACEAS E ARBOREAS
10

13
| t

Pradarias e savana de aluviao
I idem, em terras salgadas
Pastagens de montanha e planalto

VEGETACAO DO LITORAL
Brenha costeira
yf

Mangal

Aptidao alta e intermedie
para pastoreio
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14.2.3 Esboco Agro-Ecológico Carta 3-Zonas Agro-Climaticas
Esta carta foi elaborada com base nos tres seguintes mapas:
-

o mapa de precipitacao média anual (mapa 1 desta série)

-

o mapa da vegetacao e aproveitamento potencial (mapa 2 desta
série)

-

o mapa altimétrico na escala 1:4 000 000 da DINAGECA.

0 uso interpretativo dos primeiros dois maps foi discutido
anteriormente. A interpretacao do mapa altimétrico refere-se
principalmente a correlacao entre a altitude e a temperatura, o que
tem uma influência directa no crescimento das plantas e indirectamente no balanco hidrico, com vista a que a evapotranspiracao aumente
a medida em que a temperatura sobe.
A delimitacao das zonas agro-climaticas foi baseada na 'convergência de evidência': quer dizer no correlacionamento dos padroes
espaciais, na ocorrência dos diferentes parametros.
Este correlacionamento é o mais evidente ao norte do Rio Save.
Aqui, os solos sao derivados do Soco Antigo (com excepcao para a faixa
costeira), com urn intervalo de 0 - 1 700 m altitude em relacao ao mar.
Devido a este grande intervalo altimétrico, existem também grandes
diferencas na temperatura. A medida que aumenta a altitude, aumenta a
precipitacao. Este correlacionamento de temperaturas mais baixas com
precipitacao mais elevada resulta em periodos de crescimento mais
prolongados nas terras mais altas. Isto reflecte-se na fenologia da
vegetacao (semi)-natural.
Em sumario, ao norte do Rio Save, a delimitacao de formacêes
fenológicas da vegetacao (semi)-natural tem sido utilizada como limites
para as zonas agro-climaticas. Em caso de düvidas, imagens via
satélite tem sido utilizadas para confirmar a cartografia.
No sul do Save existem condicoes diferentes e uma outra metodologia para a delimitacao das zonas agro-climaticas tem sido aplicada.
A altitude da maior parte da area é no intervalo de 0-200 m referente
ao mar. Por isso, a altitude nao é uma caracteristica que determina a
diferenciacao. Além disso, a maior parte da area consiste em solos
arenosos, pobres e com baixa capacidade de retencao de agua. Isto é
o factor determinante na area, o que resulta urn nivelamento da diferenciacao fenológica. Nestas zonas a cartografia é baseada principalmente nas isqhyetas da precipitacao média anual, com mudancas secündérias derivadas do mapa da vegetacao.
A primeira subdivisao na legenda separa areas com algum potencial
para a agricultura em sequeiro das zonas com precipitacao deficiënte
e irregular, os quais nacTsao somente marginalmente apto. A subdivisao
da priemira categoria é conforme 3 intervalos de altitudes: alta
(maior a 1 000 m), altitude média (200 - 1 000 m) e as zonas costeiras
de baixa altitude (mehor a 200 m).
A duracao da época de chuvas como indicado na legenda tem sido
derivada das publicacoes do Servico Meteorológico de Mocambique.
Nota-se urn prolongamento da época chuvosa de urn mês, por causa do
efeito do armazenamento de agua no solo.
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Como foi referido no Texto de Apoio No. 12, em 1982 foii.feita
a cartografia da duracao da época de crescimento com base numa analise
quantitativa.
A legenda indica também o perigo de periodos secos durante a
época chuvosa. Esta indicacao é global e na altura da preparaqao
deste mapa, nao havia dados quantitativos disponiveis. Refere-se a
uma quantificacao do perigo de periodos secos para o Levantamento
Agro-Ecológico Nacional (1982). Na legenda do mapa indica-se grupos
como Bl-3, Fl-7, etc. Uma pormenorizacao de cada unidade cartografica encontra-se no Field Document No. 38, acima referido.

.f
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LEGENDA
Zonas Agrc—Climaticas e auas Aptidoea
para a Agricultura em Sequeiro
Planaltos

Caracterlsticas das Zonas
(Generalizadaa)
Bstacao de
chuvas em
meses

Altitude
em
metros

Pluviosidade
ea
on

Al-3

Planaltos muito hümldos em particular aptoa
para cha, bananaa e café

9

600-1 500

1 800-2 000

Bl-3

Planaltos hümidos, apto para trigo, batatas e
producao de gado. Marglnal para ché, bananas e
café

7

1 000-1 200

1 200-2 000

Cl

Planalto com uma estacao de chuvas prolongada.
Apto para trigo, oilho, girassol, soja, amendoiD
e batatas

6

1 000-1 2O0

1 000-1 200

Dl-2

Planalto com uma estacao de chuvas num periodo
seguro de 5 meses. Apto para trigo, mllho,
girassol, soja, amendoim e batatas

5

1 000-1 500

900-1 400

B4—6

Zonas de altitude Intermédia
Zonas hümidas: apto para milho, soja e mandioca

6-7

500-1 500

1 400-2 200

C2-8

Zonas com uma estacao de chuvas prolongada:apto
para milho, soja, amendoim e mundioca

6

400-1 000

1 200-1 600

El-2

Zonas com uma estacao de chuvas num periodo
seguro de 5 meses. Apto para milho, girassol,
soja, amendoim e mandioca

5

600-1 000

1 200-1 400

Fl-7

Zonas com uma estacao de chuvas de 4 a 5 meses,
podendo estar sujeita durante esta época, a um
risco pequeno de perlodos secos. Apto para
milho, mapira, girassol, soja, algodao, amendoim e mandioca

4-5

200—1 000

800-1 400

F8

Zona com uma eatacao de chuvas de 6 musea, podendo
estar sujeita durante esta época, a um risco pequeno de perlodos secos. Apto para mllho, mapira,
girassol e amendoim

Gl-6

Zonas com uma estacao de chuvas de 4, 4,5 meses
podendo estar sujeita durante esta época, a um
risco intermédio de perlodos secos. Apto para
mapira mexoeira, girassol, algodao e mandioca

Hl

Zonas costeiras de altitude balxa
Zonas hümidas, apto para milho, arrox, soja
mandioca e coqueiro

6

200-600

700-800

200-600

700-1*200'

7

0-200

1 200-1 400

4-4,5

11-2

Zonas com uma estacao de chuvas prolongada.
Apto para milho, soja, amendoim, mundlocu,
coqueiro e cajü

6

0-100

1 000-1 200

Jl-2

Zonas com uma estacao de chuvas de 5 meses,
podendo estar sujeita durante esta época,
a um risco pequeno de perlodos secos. Apto
para milho, raapira, soja, algodao, amendoim,
mandioca, coqueiro e cajü

5

0-200

800-1 200

KI

Zona com uma estacao de chuvas de 4 meses,
podendo estar sujeita durante esta época,
a um risco intermédio de perlodos secos.
Apto para mapira, mexoeira, amendoim,- mandioca e cajü.

4

50-200

800-1 100

Ll-4

Zona com uma estacao de chuvas de 4 meses
podendo estar sujeita durante esta época,
a um risco grande de perlodos secoa. Apto
para mapira, mexoeira. Marglnal para amendoim, mandioca, coqueiro e cajü

4

O-2O0

600-1 000

3-4

50-600

500*700

100-500

400-700

Ml-2

Nl-2

Zonas secas e muito secaa
Zonas com pluviosidade muito balxa e irregular com uma estacao de chuvas de 3—4 meBeB.
Apto para mexoeira. Marglnal para mapira
Zonas com pluviosidade muito balxa e irregular
com uma estacao de chuvas de 2-3 meses. Narginal para mexoeira

2

~3

R.L.V.
FA0/UKDP M0Z/75/011
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14.2.4 Esboco Agro-Ecológico. Carta 4 - Limitapoes do Terreno para
Agricultura ëm Sequeiro
E evidente a relevancia de caracteristicas de solos para agricultura em sequeiro. Por isso, as exigências das culturas têm que
ser comparadas nao só com caracteristicas climaticas, mas também com
caracteristicas de solos.
Tem sido introduzido o conceito de 'qualidades da terra' no
processo da avaliacao da terra (Texto de Apoio No. 9). Contudo, este
conceito tem sido simplificado na cartografia em 'limitapoes'. As
limitapoes sao as caracteristicas de solos que reduzem seriamente a
aptidao da terra como definido anteriormente com base só no clima. 0
mapa de limitapoes do terreno foi compilado com bade em dois mapas
existentes:
Carta de solos por Godinho Gouveia e Sa e Melo Marques (1972)
-

0 Mapa

Mundial dos Solos FAO/UNESCO (1974).

A informapao relevante para factores edaficos na Carta da
Flora Zambesiaca foi incluida, bem como o conhecimento pessoal dos
autores.
As categorias de limitacoes a considerar sao:
-

drenagem do solo
excesso de agua (falta de drenagem, falta de oxigénio)

-

solos delgados, pedregosos

-

falta de retenpao de agua no solo

-

salinidade/sodicidade

-

limitapao devida a ocorrência de vertisolos (solos extremamente pesados e dificeis de lavrar)

-

Esbogo dos Recursos
Carta T

Agrarios de

Mozambique

: Zona< com cerlas limitacoes do rerreno para a agricullura èm Sequéiro'

it.f.
FAo/uvof
f/ovmh'v.

/es.
/MOZ/73/OI/
I3B0
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Legenda das Garacteristicas

Limitantes

Limitacao por causa de excesso de agua
^^—"-^Tl
1

7-3Ü»
^—1

Pantanos

permanente*

Jonas oluvionorct

dos grande e> rios;

tem boa fertilidade
los podem

Zonas

ter

e possibilidades

mal

com solos

e pantonos

se hem que, em eert o & Lu aar ei

drenados,

mol

para

d/p'c»/s

drenados

regodio,

de serem

ao iongo

da

noutroe

Lovrodos

costa

os

LuooreS

sotof
OS so-

Ou so/godos

e no interior,

indoe

.

solos

salgac/os

Limitacao por causa de pedrecrosidade
T-?
v

"' ^

Zonas

dom t na das por solos

pedreyoso-s,

pooco pro/u/tc/os

c

rochos

5 KTO
IL/O':

- I

Mosoïcos dominadoa
argilosos

(pretos),

por solos
mol

pedregosos.

drenodos

e difi'ceis

pouco profundos
de serem

e por solos

muito

lovrodostVertisolos).

Limitacao devido a f a l t a de capacidade de retencao de agua no solo
Solos arenosos

sohrc

dunas

Solos arenosos

de dunas

on traas

costeiras

Limitacao por causa de salinizacao
• 'I'I'I'-

Zonas

dominodas

por solos

solgadoa

Limitacao vertisólica
Zonas

dominodas

Lorrodos

'.onas

por solos muito

firert/solos).

Sem limitacao

de sotc

argilosos

(pretos)

rnoldrenoalos

difi'ceis

de •serem
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14.2.5 Esboco Agro-Ecológico.
Terras.

Carta 5 - Aptidao Agro-Pecuaria das

As unidades cartograficas foram derivadas de uma combinacao
do mapa 3 e 4. De facto, areas com uma limitacao edafica foram
cartograficamente •subtraïdas'. Nas areas onde o clima constitue
uma limitacao grave, adicionais limitacoes de solos, nao foram
cartografadas. Nas areas que tem limitacoes de clima ou de solos
para agricultura de sequeiro, mas com pastagens de boa qualidade (em
termos de agradibilidade e producao de biomassa), a aptidao para
pastoreio tem sido indicada com urn simbolo adicional.
Nota-se: que o efeito negativo da baixa retencao de agua
dos solos arenosos nas areas que também têm chuvas irregulares e
deficientes, nao foi suficientemente apreciado na legenda. 0 leitor
deveria considerar a aptidao como mais baixa do que esta indicado.

Esboco dos Recuraos
Carla
(üerivaóa

Agrarips de Mocapibignp

5 : AoMdao agro-pecuaria das terras
da carla 3 : Zonas aoro-climalolnoicas
e da carla k •• Limilacoes do lerreno )

K.I.V. /3.S.
TAO/l/ATtP /AfOZ ff/OU
P/w/Kfïcocoo &• *"• *° fort*? e Agu*
Wevrm&ra /90O

-
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Z033AS SËH LIHITACOKS SKVEHAS DKVIDO AO CLIMA
Planaltos com estacao de chuva muior que 5 meaes. com particular aptidao para
certau culturau
A
B I
C I +
D

Planaltos muito hümidos,
Planaltos hümidos, aptos
cha, bananas e
Planaltos com estacao de
soja, amendoim

aptos para cha, bunanaa e café
para trigo, butatas e producao de gado, marginal para
café
chuva de 5 - 6 meses, aptos pu& trigo, milho, girassol,
e batatas

Zonas com estacao de chuva maior que 5 meses, com alta aptidao para as culturas ordinarias

B II
C II
E

H
I

(ultitude intermédia)
Zonas hümidas, com 6 — 7 meses de chuva, aptus para milho, soja, mandioca
Zonas com 6 meses de chuva, aptas para iiulho, GOja, amendoim e mandioca
Zonas com uma estacao de chuva de um perJudo seguro de 5 meses. Aptas para milho, girassol
soja, amendoim, mandioca
(zonas cotiteirau de altitude baixa)
Planicie costeira hümida, com 7rauueude chuva, apta para milho, arroz, soja, mandioca,
coqueiro
Planicie costeira com 6 meses de chuva, apta para milho, soja, amendoim, mandioca
coqueiro e cajü
Zonas com risco pequeno de periodos Bccoa durante a estacao da chuva

F I
F II
J

(ultitude intermédia)
Zonas com 4 - 5 meses de chuva, aptas paru milho, mapira, girassol, soja, algodao, amendoim
mandioca
Zonas com 6 meses de chuva, aptas para milho, mapira, girassol e amendoim
(zonas costeiras de altitude baixa)
Zonas com 5 meses de chuva, aptas para milho, mapira, soja, algodao, amendoim, mandioca
coqueiro e caju
Zonas com risco intermédio de secas durante u estacao de chuva de 4 - 6 meses

G
K

Zonas de altitude intermédia, aptus paru map1ra, mexoeira, girassol, algodao e mandioca
Zonas costeiras, aptas para mapira, mexoeriu, amendoim, mandioca e cajü

L

Zonas com 4 meses de chuva; grande risco de periodos secos, aptas para mapira, mexoeira;
marginal para amendoim, mandioca, coqueiro, cajü
Zonas com 3 - 4 meses de chuva irregular, aptaa para mexoeira, marginal para mapira
Zonas muito secas, 2 - 3 meses de chuva, marginal para mexoeira

ZONAS COM SEVEKAS LIMITAQOKS CLIHATICAS

M
N

ZONAS EM QUE 0 APROVEITAMENTO NAO DKPKNDK MUITO DO CLIMA:

EU

EXCESSO DE AGUA NO SOLO

Vales dos grandes rios com possibilidadca de regadio
Zonas com solos mal—drenados, ao longo da costa e no interior;

ütil para pastagens

ZONAS COM SEVKHAS LIMTTACOES DO SOLO
P v\1

-—-Tj
I I
I
I

Nota:

Zonas com solos pouco profundos, pedregosos ou com relevo montanhoso. Nos vales dos grandes
rios frequentemente associudo com vertisolos (solos pretos muito argilosos)
Zonas com solos alagados
Zonas com solos de fraca capacidade de retencao de agua (solos muito arenosos)
ZONAS COM PARTICULAR APTIDAO PARA PASTOREIO
NAS ZONAS COM SEVKHAS LIMITACOES DO CLIMA E DO SOLO
Pastagens de terras baixas com pluviosidade deficiënte (Acacia nigrescens — Theme da triandra)
Pastagens de altitude alta e intermédia, com relevo montanhoso

Os sïmbolos das zonas agro—climSticas (A,B, etc.) correspondem as zonas descritas em
mals pormenor no mapa 3: Esboc,o das Zonas Agro—climaticas
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14.2.6 Carta de Solos
Esta carta é uma simplificacao e reducao do mapa 'Soil Resources
Inventory', elaborado em 1982 para o Inventario Nacional de Recursos
Agro-ecológicos. Esta simplificacao foi elaborada para a revisao do
'Atlas Geografico de Mocambique' em 1984. Este mapa de solos é baseado
em documentos existentes, completado com conhecimentos obtidos durante
os ültimos anos nos trabalhos de campo. Uma nota explicativa do original mapa de solos na escala 1:2 000 000 esta a ser impressa (veja
bibliografia).
Os principais documentos que
de solos sao:
a Carta de Solos
(1972)
-

formam

a base para este mapa

por Godinho Gouveia e Sa e Melo Marques

o Mapa Mundial de Solos da FAO Unesco (1974)
A Carta Geológica de Mocambique (1978)

Uma pormenorizacao da metodologia aplicada para a elaboracao
de dados e da legenda, encontra-se no documento. "Soll Resources Inventory
of Mozambique" (1982).
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Inventario de Recursos de Solos
M3
.y
'-4

(versao simplificada)

.9+1.4

R.L. Voortman e B. Spiers
1982

.^••<\J

*2

• 4

$4

2~

1 7.15

3-

-;

ilA.6.16'"

^

*

.2

-

^

E'

'(S) 1

4*/

m:

14+6a6—Tv

£,7/

L©
00+7
5.16*7"

10+7

W^

6*16+7-

I

100

200 KM

elaborado para:
'Atlas Geografico de Mocambique'

4-8

R.L.Voortman, 1985

Descriccao do Tipo de Solo Dominante
Classificacèo

Descricqao pragmatica

Af

Ferric Acrisol

Solos vermelhos profundos de muita baixa fertilidade

Fo

Orthic Ferralsol

Solos argilosos vermelhos profundos. Boas condicöes
fisicas, bem drenado, mas fertilidade baixa. Pouco
susceptfvel a erosao

Fr

Rhodic Ferralsol

Como Fo, mas fertilidade baixa até intermédia

Lf

Ferric Luvisol

Solos franco-argilosos avermelhados, frequentemente
com camada superficial mais leve. Profundidade variavel.
Fertilidade baixa até intermédia. Factores limitantes
podera incluir pedregosidade e susceptibilidade a erosao.

Ne

Eutric Nitosol

Solos franco-argilosos férteis, favoravel para agricultura

Bc

Chromic Cambisol

Solos franco-argilosos acastanhados de fertilidade
intermédia ate boa

L

Chromic Luvisol e
Orthic Luvisol

Solos argilosos vermelhos e acastanhados de
fertilidade intermédia

Qa

Albic Arenosol

Solos arenosos brancos de fertilidade muito baixa

Of

Ferralic Arenosol

Solos arenosos avermelhados de baixa fertilidade

Q

Cambic Arenosol e
Luvic Arenosol

Outros solos arenosos de baixa fertilidade

Re

Eutric Regosol

Je

Eutric Fluvisol

Solos arenosos pouco evoluidos de dunas costeiras
Solos de vales dos grandes rios. Os solos sao de alta
fertilidade, mas podem ter lavoura dificil e por vezes
apresentam problemas de excesso de agua e/ou salinidade

Jt/ Thionic Fluvisol e
Solos mal drenados e muito salgados
Zo Orthic Solonchak
V

Vertisol

Solos argilosos muito pesados de cor cinzento e
negro, mal drenado e de dificil lavoura.

We Eutric Planosol

Solos argilosos mal drenados com camada superficial
mais leve de cor palida; na maior parte existem
problemas de salinidade

1

Solos delgados e rochas de zonas montanhosas,

•Lithosol

Nao apto para a agricultura

Sfmbolos adicionais
Terras planas ate' onduladas

(a, ab)

Terras fortemente onduladas e colinhosas

(b)

Terras escarpadas e montanhosas

(bc, c)

Terras pedregosas
Terras com solos de profundidade limitada

Códigos e classificacao conforme a legenda do Hapa Mundial de Solos,
FAO, 1974.
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Carta Geologica de Mocambique
Servicos Geológicos de Mocambique, 1978
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14.2.7 Carta Geológica
Esta carta é uma simplificacao e reducao do mapa:
A geologia de Mocambique, 1978, Servicos Geológicos de
Mocambique. Uma explicacao da terminologia da legenda encontram-se
nos Textos de Apoio Nos. 5-8 (Geomorfologia e formas do terreno).

Legenda da Litologia
ROCHAS METAMORFICAS
Y«Yv
p
p. y
si
M P*0

Complexo granitoide e plutoes granïticos
Gnaisse, Migmatitos, Anfibolitos
Com granïtos
Com doleritos

p.M

Com quartizitos

PC1«2

Hornblenda - Biotite - Gnaisse com granitóides

YP

Gnaisse piroxénicos (Série charnoquitica)

M»M1«2»F«FG

Quartizitos

PD«PD1«PDF
Quartizitos, xistos, calcarios
ttïj u
Xistos, quartizitos, calcarios

^=N

P

ROCHAS ERUPTIVAS
Riolitos - Ignimbritos

pë%i B

Basaltos

ÜHürn U B

Basaltos andesiticos

S

Gabros

e -oi.62

f>9^l T
[ Q- I JJ-

cristalinos, meta-sedimentos

Lavas a l c a l i n a s
Sienitos
ROCHAS SEDIMENTARES

|2ütl TTSC«TTi»TT

Gres, conglomerados, (Terciaria)

\\y\

Gres, Gres calcarios, Gres calcc—argiloso, (Cretaceo)

TT»TTi.TTSm

fiffi K«Kim.Kic»Ks»Ksc Gres, conglomerados, calcarios (Cretaceo)
E U ! JK.R.Rs»Ri
|

QP2

Gres, conglomerados, margas e Karroo indeferênciado
(Jura Karroo)
Aluviao arenoso
Aluviao argila - arenoso

pO

Formacoes dunares

1 QP1

Fs&

2 3 QA1

Aluviao
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14.3

RELACOES ENTRE GEOLOGIA, SOLOS, VEGETACAO E CLIMA

Nao se pretende discutir neste texto uma analise cientifico
das relacoes entre a composicao mineralógica da rocha mae, as consequências para a formacao dos solos e a adaptacao da vegetacao aos
solos e ao clima. Queremos sensibilizar os alunos para reconhecerem a existência de urn correlacionamento entre os padroes
espaciais cioS
varios recursos nos mapas apresentados. COm este objectivo apresentamos como exemplo uma série de perguntas para debate:
-

Quais os solos predominantes derivados do 'Soco Antigo'?

-

Os solos pedregosos e de limitacao vertisólica na faixa
costeira de Cabo Delgado e Nampula correspondem a que tipo
de geologia?

-

0 que é que acha mais correcto: a subdivisao de formacoes
vegetais assentado sobre o Soco Antigo esta correlacionado
principalemnte com:
-

a pluviosidade
ou
os solos

Estuda a carta de zonas agroclimaticas (paragrafo 2.3) e dos
solos (paragrafo 2.4). Qual é a regiao que tem meihor aptidao
para agricultura em sequeiro:
-

Norte do Rio Save
ou

-

Sul do Rio Save

Quais sao os factores que afectam negativamente a producao
agricola e seguranca alimentar no interior da Provincia de Inhambane?
E na parte Norte da Provincia de Manica?
14.4

EXERCICIO PARA A LEITURA DOS MAPAS

Com o objectivo de aprofundar a compreensao do significado dos
mapas, e para estimular os alunos a sintetizarem as informacoes nos
diferentes mapas, foi solicitauo aos alunos para prepararem em forma
de urn parecer, uma descricao sumaria dos recursos de uma Provincia.
Depois, os diferentes pareceres foram discutidos no grupo. Distinguimos
uma fase de analise dos dados e a fase da elaboraqao do parecer.
14.4.1 A Analise dos Dados
A analise consiste na preparacao de um resumo das diferentes
caracterïsticas das terras e da aptidao agricola nas diferentes
regioes de uma Provinica.
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A analise deve considerar:
-

Localizapao:

Longitude, latitude, altitude

Clima:

Pluviosidade, duracao da época chuvosa,
perigo de secas

Geologia:

.Qsaisc as formacoes que tem ocorrência na
Provïncia?

Solos:

Caracteristicas, limitapoes, factores que
favorecem urn particular aproveitamento (rega,
alta fertilidade)

-

Vegetapao:

Caracteristicas, importancia como recurso

-

Aptidao agro-ecológlca, tomando em conta a aptidao agro-climatica
e as limitacoes do solo
As conclusoes da analise deveriamconsiderar;

-

a importancia da Provïncia ou partes da Provincia para a
producao agraria do Pais

-

eventualmente as limitapoes severas que provocam urn perigo
permanente para a falta de alimentapao

-

Quais as possibilidades com base nos recursos naturais, criar
uma seguranpa alimentar dentro da provincia ou contribuir para
o mesmoanivel nacional.

14.4.2 Elaborapao do Parecer
E solicitado aos alunos o parecer na seguinte forma:
1

Sumario e recomendacöes, incluindo:

-

Qual a aptidao agro-ecológica na Provincia, tomando em conta
a aptidao agro-climatica e limitapoes do solo. Qual poderia
ser a contribuicao da explorapao da vegetapao natural?
Indicapao das limitacoes severas que provocam perigos para
a seguranca alimentar?
Qual seria a estrategia recomendavel para se criar uma seguranpa
alimentar dentro da Provincia ou contribuir para a seguranpa
alimentar do Pais?

2

Pormenorizacao dos recursos da Provïncia (sumario).

-

Localizapao

-

Geologia
Solos

-

Vegetapao

-

Aptidao agro-climatica e agro-ecológica
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