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Adubos e fertilizantes não são os mucos fatores para o desenvolvimento 
da agricultura amazônica, mas é o ponto crucial para implantação das 
atividades agrícolas. 

Fertiliscrs, thouçh. tiot thc sole f actors foi' thc deoelopment of agriculture 
in Amaeonia, are crucial for implcntation of the agrirnltural activities. 

PROBLE1\1AS DE FERTILIDADE DO SOLO, 
NA AMAZôNIA* - 
Recebido para publicação em 22/11/1973 

FRANCISCO DA COSTA VERDADE, Divisão de Solos, Instituto Açronõmico., 
Campinas, SP. 

1 - Introdução 

COMO UM DOS FATORES QUE CONCORREM ,PARA 
a produção e produtividade agrícola,' o· solo 
atua através· de diversos parâmetros dos quais 
se destaca o teor de nutrientes de plantas e 
dos -fatores nocivos à acidez. 
A produção e a produtividade dependem de 

numerosos fatores que podem ser agrupados, 
seguindo as linhas de Jenny (9), em variáveis 
independentes. Todos são importantes, mas há 
os que se sobressaem localmente por serem_ os 
pontos críticos da produção .. o seu equaciona 
mento agronômico irá produzir o afloramento 
de outros que se tornam os problemas do mo 
mento, estabelecendo-se umacorrente 'de sola 
ções que produzem o desenvolvimento da. 
agricultura. 

O papel da fertilidade dos solos na produ 
ção agrícola <la Amazônia e algumas sugestões 
para a solução desse fator são os objetivos da 
presente exposição. 

2 - Solos da Amazônia 

Para avaliar a fertilidade e as condições de 
acidez, foram empregados os levantamentos 
realizados em diversas áreas dispersas pela 
Amazônia (5, 6, 7, 8, 21, 22, 23 e 24). 

Dada a homogeneidade de critérios de elas 
sificação de solos, somente os dados analíticos 

* Apresentado no Simpósio sobre Experimentação 
/i.gronômica _e a 'I'ransamazônica. 
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· desses trabalhos foram utilizados, mas tam 
.. bém houve confronto com outros ~r,.4 e 20). 

Como as profundidades dos horizontes nem 
sempre coincidiam 'com aquela .preconizada 
,para.avaliação da fertilidade (20 cm), for_am. 
juntadas camadas que deram profundidades· 
entre 20 e 40 cm. Essa Técnica introduziu 
uma . fonte de erro, por considerar uma. média · 
de teores de nutrientes, mas, por· outro lado, 
eliminava-se o horizonte superficial, às vezes 
de S cm, como representativo do estado nutri- 

. cional do solo, muito mais distorcido do que 
aquela média. 

Os resultados desse levantamento encon 
:traµ1-se no quadro 1, onde os solos são apre 
sentados só em Grandes Grupos.rVerifica-se a 
existência de duas classes quando l).OS referi- 
mos aos nutrientes de plantas t-os de baixa 
fértilidade que, aparentemente, devem ocupar 
cerca de 90% da área amazônica e ,os:_ de 
fertilidade média a alta, ocupando os demais 
10%,. No primeiro grupo citam-se o Latossolo 
amarelo, Podzólico vermelho-amarela, Latos 
solo concrecionário, Glei úrnido, Glei pouco 
úmido, "Ground water Laterite" e . areias 
quartzosas vermelhas e amarelas. Nos de ferti 
lidade média a alta encontram-se as Aluviões, 
Terra Roxa estruturada, Latossolo Roxo, Ter 
ra Roxa Latossólica Eutrófica, · Terra Preta 
de-fndio e Brunizem vermelho.· Pela ausência 
de élados em números suficientes, admite-se 
que 0 Latossolo vermelho-amarelo possa estar 
numa .transição entre ambos. 
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QUADRO 1 N 

Resultados analíticos de grandes grupos de solos da Amazônia, com ênfase aos problemas de fertilidade do solo ~ 

Resultados calculados para prof1111didade de 10 a 40 CM 

N.Ode Indice de 
Cateqoria do solo amostras Teor pH Teores em 100 g de terra fina seca ao ar saturação 

em bases 
p Ca+2 Mg•2 K+ H* Al+J T e N 

,ng emg e.1119 e.mg e.mg e. mg e .1119 g g % 

Latossolo amarelo mínimo 3,8 0,00 0,04 0,04 0,03 2,3 0,3 4,1 0,45 0,04 3 
21 máximo 5,4 4,95 2,40 1,33 0,20 13,4 4,8 '16,3 2,58 .0,25 20 

média 4,5 0,67 0,36 0,21 0,14 5,00 1,8 7,9 1,00 0,10 20 

Podzôlico vermelho-amarelo mínimo 3,3 0,14 0,07 0,09 0,04 1,1 o.o 2,8 0,40 0,05 4 
13 máximo 5,5 0,43 1,20 1,26 0,30 5,7 7,3 12,3 1,49 0,16 56 

média 4,4 0,31 0,39 0,45 0,14 3,3 2,1 6,4 1,00 0,10 21 

La tossolo concrecionârío mínimo 4,1 0,02 0,07 0,05 om 2,5 0,3 3,6 0,60 0,07 21 

14 máximo 5,7 2,58 7,07 3,33 10,51 17,9 5,2 22,5 4,78 0,46 59 íl 
t'l• 

média 4,6 0,74 0,81 0,53 0,15 6,3 2,7 10,0 1,28 0,13 15 z 
('") .... > 

Regossolo mínimo 4,1 0,28 0,10 0,03 tr 1,0 0,1 1,1 0,16 0,01 15 l:"l 
('") 

12 máximo 5,2 7,7? 1,45 0,30 0,10 20,9 2,4 7,9 2,40 0,21 37 e: e- 
mêdiaí 4,7 1,29 0,49 0,12 0,05 7,6 1,2 4,1 0,80 0,08 22 r-3 e 

,:1 

? 
Glei pouco úmido mínimo 3,50 0,00 0,20 0.06 0,30 2,3 0,5 5,9 0,60 0,02 3 N 

3,35 16 
O\ 

11 máximo 3,32 1,32 1,12 0,91 0,01 10,5 11.6 31,8 3,11 ,-... 
(;.) 

média2 4,30 0,64 0,05 0,15 0,19 8,3 5,6 15,0 1,78 0,13 10 '--" ~ 
~ > 

G1ei úmido 
~ 

2 3,6 0,60 2,0 0,73 0,09 24,6 11,3 38,8 6,60 0,56 4 I(') o 
4,3 1,70 5,5 2,79 0,09 10,8 3,9 34,3 2,87 0,24 26 •....•. 

\O 

~ 
. ~ 



- . .>: •. - r .. . - . . . - -- - ·"" --- . - ---- . ..., 

(1 :, -, ·, 
" Ground \V ater Laterito " mínimo 36, 0,10 0,06 0,01 1,2 0,4 1,9 - 6,80 0,06 2 

.... -.- l:'l• 

9 máximo 5,tJ 0,35 0,11 0,19, 20,1 7,7 23,1 0,31 0,89 
~ -.- 26 (1 ,_, 

média 4,6 0,19 0,08 0,09 7,9 3,0 10,1 2,11 0,-26 8 > 
r-j 
(1 

Areias quatzosas vermelhas amarelas mínimo 4,3 0,20. 0,10 0,02 0,09 0,8 0,0 0,7 0,22 0,02 5 C. 
t"'· 

7 máximo 5,7 1,51 0,50 0,30 0,03 4,2 1,3 4,7 1,51 0,09 30 
., 
e: ~. 

média 4,7 0,61 0,22 0,12 0,04 2,6 0,7 2,7 0,72 0,05 13 ..> 
N 

0,80 °' Latossolo vermelho-amarelo 2 6,2 2,65 0,16 0,18 3,4 tr 6,5 0,81 o;os 47 ,.-.. ~ 
4,8 0,40 0,70 0,10 0,14 3,9 1,7 5,6 1,00 0,09 17 

.___. 

~ > 
Aluvião mínimo 0,91 6,14 0,29 18 ~ .n 

4 máximo 4;6 0,22 7,40 8,41 1,72 6,2 4,1 12,0 0,71 0,06 o 
•.... 

média 3,38 4,15 0,70 \O 
~ 

Terra Roxa estruturada mínimo 4,9 0,14 1,30 0,81 0,09 2,0 tr 6,1 0,80 0,08 39 

10 máximo 6,6 4,42 20,40. 5,21 1,34 ú,8 1,0 25,7 2,78 0,34 94 

média. 5,9 0,85 8,79 2,64 0,44 3,7 0,2 15,9 2,00 0,86 70 

Latossolo Roxo 2 6,8 0,55 1,23 1,65 0,35 2,1 0,7 16,2 1,7.5 0,19 83 

6,2 O,S5 7,51 1,56 0,14 2,6 0,1 12,2 2,82 0,25 75 

Terra roxa Latossólica eutrófica 2 5,1 0,15 3,50 1,28 0,16 3,9 0,0 8,9 1,50 0,19 56 

6?' 0,21 5,52 1,79 0,29 2,3 0,0 9,9 1,60 0,19 7 ,- 

Terra preta de fndio 1 6,1 31,49 37,50 . 6,14 0,40 5,2 0,1 49,5 4,63 0,38 89 
? " 

Brunizem Vermelho ·2 5,5 0,19, 12,14 7,77 0,60. 4,9 0,0 25,6 2,60 0,21> 

6,7 ·0,14 12,25 13,55 0;46 1,3 0,0 15,3 1,29 0,14 

1. Média de 5 amostras para .K+, T, e V%. 
2 .. Média de 6 amostras para P. N' 

3; Com exceção do Ca•!i, Mg+2 'e K~. 'os - demais só uma amostra. ~. 
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Quanto à acidez, os de baixa fertilidade são 
ácidos, com teores de alumínio médio a alto, 
os de média a alta fertilidade a bem drenados, . 
praticamente não têm acidez e as aluviões com 
alta acidez, Estes solos são inundáveis na 
época das cheias dos rios e; portanto, ele explo 
ração limitada. 

Os solos de fertilidade média a alta são 
oriundos das exposições de rochas basálticas 
ou de calcário (limitadíssimas), aparecendo 
como manchas pela Amazônia. Tomando-se 
em consideração algumas informações locais e · 
o comportamento de solos similares do Brasil, 
sua capacidade produtiva é alta, suportando a 
exploração agrícola por dezenas de anos sem 
graves problemas de nutrição das plantas. No 
mesmo caso e por tempo ainda maior, estão 
as aluviões, porém o problema de exploração 
é a inundação anual. 
É conveniente assinalar que os Ievantarnen 

tos de solos já existentes representam talvez 
os estudos mais desenvolvidos da Amazônia, 
porém em número bastante limitado. Essa 
falta de precisão não irá, invalidar, as conclu 
sões gerais, porém influir na classificação dos 
solos quanto. à fertilidade e acidez acima 
exposta. ' 

3 - Resultados experimentais 
de fertilidade, 

A escassez de dados de experimentos de 
adubação e calagem na Amazônia é extrema, 
o mesmo ocorrendo com estudos básicos de 
nutrientes no solo. 
Para o feijão macassar ou "cow-pea" (li') 

verificou-se alta reação à adubação NPK, pro 
, vável efeito da ca1agem, e, na aplicação de 
micronutrientes, as .maiores , produções foram 
na ausência do zinco e as menores na ausência 

, de Mo. O solo testado foi o Latossolo ama - 
relo: 
Na terra roxa estruturada, com pH 5,7 e 

. altos teores de Ca e Mg trocáveis bem como 
fósforo (18), a cultura feijão reagiu à adu 
bação NPK, apesar das boas condições do 

-·solo~ dando .altas produções. 
· O milho, em solo da mesma classe, anterior, 

reagiu significativamente à adubação fosfata 
da, dando elevadas produções ( 3). 

O .arroz, submetido a adubação NPK, orgâ 
. nica· (esterco de curral) e NPK + orgânica, 
em Latossolo amarelo, reagiu somente à. orgâ- 

.. 
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nica mas cujos resultados não são econômi 
cos ( 15). 

Ponte ( 14), em - diversos experimentos com 
feijão, não verificou efeito de 3 t/ha de calcá 
rio com ou sem adubação orgânica de esterco 
de curral. Este reagiu na dosagem de 20 t/ha 
mas não em doses superiores. Em certos ex 
perimentos não verificou a ação de NIPK, 
enquanto em outros houve reação. Num expe 
rimento seguinte não notou reação à calagem, 
atribuindo esse resultado a sua aplicação com 
um mês de antecedência. Noutra experiência, 
os resultados foram muitos disperso? e nada 
concluiu quanto a melhor época de aplicação 
do corretivo. 
Outro conjunto de experimentos com feijão 

(10) indica a reação positiva à adubação 
NPK, mas, mais significativo ao esterco de 
curral, Numa competição entre diversos tipos 
de adubação orgânica, não obteve significância 
entre os adubos orgânicos, mas significativo 
para a testemunha. Em outro experimento só 
o resíduo de murumu foi significativamente 
-inferior aos demais. 

Numa experimentação com gramíneas for 
rageiras , ( l 6) onde verificava-se a ação de 
'cada· macronutriente em relação à adubação 
completa com e sem calagem, e também mi 
cronutrientes, observou-se que os elementos 
limitantes foram· NPK, sendo o principal o F, 
seguido elo K e do N, enquanto os demais 
pouco efeito produziram. 
Estudando solos de aluvião, Moraes e Bas 

tos ( 12), verificaram em vasos que a submer 
ção de 40 dias aumentava de 14 para 98 ppm 
o fósforo solúvel e o pH de 5,4 a 7,3 quando 
o solo éra originado de mata. Em solo culti 
vado nas mesmas condições, o aumento tinha 
o mesmo sentido, porém em níveis menores 
(6 para 49 ppm '-' 4,6 para 6,9). 
Struchterneyer e outros ( 19) verificaram os 

fenômenos já conhecidos para outras áreas, 
isto é, há correlação positiva entre pH e Ca + 
Mg trocáveis e negativa para o alumínio tro 
cável. As experiências de laboratório também 
indicam que a reação ao calcário é muito 
rápida para os solos da Amazônia, sendo o 
mais lento o Latossolo amarelo. A reação 

. entre o calcário e o solo estabilizou-se na 
. dosagem de 4 toneladas, parecendo ser a mais 
recomendável. Os autores, baseados na expe 
rimentação, recomendam o fator 2 para o 
cálculo da calagem baseada no teor do alumí 
nio trocá vel. 
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Parece ocorrer, nesses solos pobres, o mes 
mo fenômeno da zona do cerrado, onde a 
reação a adubos só se torna acentuada dois a 
três anos após o início da exploração agrícola. 
Esse fato talvez explicasse os resultados des 
conexos encontrados em muitos experimentos 
da região. 

4 - Conclusões 

Os solos considerados de média a alta fer 
tilidade não apresentam problemas para a 
produção agrícola e, baseado na pouca expe 
rimentação, a reação positiva a adubos eleva 
ainda mais a alta produção obtida. Os pro 
blemas mais importantes devem se situar em 
outros .fatores de produção. 

Os solos de baixa fertilidade e alta acidez 
são os dominantes na Amazônia e a sua ex 
ploração depende do emprego de adubos e 
corretivos. (',01110 os da alta fertilidade são 
esparsos em manchas e de pequena expressão 
geográfica, a colonização da Amazônia, com 
a fixação do colono e o seu posterior desen 
volvimento, não pode ser feita só por esses 
solos. Há a necessidade da utilização dos solos 
"pobres" e ácidos, a fim de desenvolver a 
região como um todo. 
Aparentemente as áreas mais "ricas" deve 

riam constituir os polos de desenvolvimento 
regional fazendo-se exceção no momento as 
aluviões, dadas as exigências de uma tecno 
logia mais elevada para a contenção das inun 
dações e problemas de drenagem. A região de 
Altamira é um exemplo, onde a mancha de 
"terra roxa" deveria ser explorada em toda 
a extensão, para se passar depois para o 
latossolo amarelo, de baixo teor de nutrientes. 

A exploração dos solos "pobres" através da 
agricultura migratória ( rotação de culturas ou 
"shifting cultivation"), conforme é analisada 
profundamente por Nye e Greenland (13), é 
inadequada para o desenvolvimento da Ama 
zônia. É uma técnica primitiva, com grande 
perda de área, isto é, diminuição da produção 
pela baixa densidade de cultivo, e fundamen 
talmente, por não permitir o emprego de má 
quinas. Neste caso, coloca a produção quase 
que, exclusivamente, no trabalho braçal e não 
permite aumentar o rendimento do homem, 
condução fundamental na agricultura moderna. 
Sob algumas condições especiais, a rotação 
com floresta pode ser aconselhada, mas não 
para o desenvolvimento regional. 
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A agricultura migratória é uma técnica para 
'Sobrepujar o problema de fertilidade sem o 
emprego de adubos, porém, para a colonização 
da Amazônia, não se justifica, pois pode-se 
solucionar o problema de adubos e corretivos. 

Nesse desenvolvimento regional, o primeiro 
problema agronômico a ser analisado é das 
culturas adequad as para o clima dominante, 
que na Amazônia é o equatorial. A seguir vem 
da adubação e corretivos, devido a pobreza dos 
solos. Todos os demais fatores de produção 
tornam-se secundários, pois não adiantam as 
melhores variedades, tratos culturais, mecani 
zação etc. se a produtividade é baixa. 

Conforme foi apresentado por uma equipe 
do Conselho Nacional de Pesquisas (2), o 
desenvolvimento da Amazônia implica numa 
série de providências, donde se destacam a adu 
bação e corretivos. Pela falta de agricultura, 
não existe uma estrutura comercial e aqueles 
insumos são encontrados a preços elevadíssi 
mos. Não há comércio nem condições econô 
micas para a implantação de companhias de 
fertilizantes, tarefa que deverá recair em me 
didas governamentais de infra-estrutura. 

O assunto apresenta dois aspectos: a) pes 
quisas de fertilizantes e corretivos e b) for 
necimento de adubos e corretivos a preços 
capazes de tornar a produção competitiva com 
outras zonas produtoras. 

A intensificação da pesquisa é. um problema 
básico para indicar o melhor tipo e a quan 
tidade para maximizar a produção. Há ne 
cessidade de uma homogeneização e melhor 
programa dessa pesquisa, com objetivos mais 
claros e definidos, conforme é aconselhado na 
publicação do Conselho Nacional ele Pesqui 
sas (2). 

Os insumos. adubos e fertilizantes não são 
os únicos fatores para o desenvolvimento da 
agricultura da Amazônia, mas é por nós con 
siderado o ponto cruciante para a implantação 
das atividades agrícolas na região. 
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Agressão ambiente 

Até agora, pode-se dizer, não compreeruiiamos o que esiâoamos fazendo 
e todo, dano causaâo era, poie, inadvertido. Hoje, que sabemos, bem se 
pode considerar como nova forma de agressão o derramamento cons 
ciente de poluentes em águas oú ares internacionais, ou o empreço de 
novas tecnologias para modificar o iem/po ou alterar o curso ou nível 
de wma reserva d'água comum, a ponto de causar pre}°uízo econômico 
e social a um país vizinho. Essa "agressão ambiente" pode ser mais 
perigosa e de mais difícil controle do que as formas tradicionoi» . 

. Maur~ce F. Sm·ong, diretor-executivo do Progr-ama 
de Ambiente das Nações Unidas. 


