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AS TERRAS HOXAS NA AMAZÔNIA BRASILEIHA
Italo Claudio Falesi*

Tarcisio Ewerton Rodrigues**

A Amazania brasileira ocupa uma ~rea de
3.581.180 km2

i com uma população de' aproximadamen-
te 0.000.000 de habitantes.

Nesse conjunto, cer-c a de 70% dos solos são
de formação La tossoIica, destacando-se o grande gru
po Latosol Amarelo, como unjdade pe~ogen~tica de-
maior evidência. Na regi50~ os latossólos tiveram
sua origem~ principalmentel a partir da evolução
dos sedimentos caulinitícos pertencentes ao Terciá
rio e Quatern~ri09 o que quase ~empre corresponde~
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~reas representadas d~stes per{odos no mapa geolb-
gico do Brasil edição 1960 do DNPM.

Os latossólos sâo solos que apresentamb~i
xos teores de nutrientes possuindo no entanto, boas
caracterlsticas fisicas.

Em contraste com os latossólos, princi -
palmente quando se comparando os teores de elemen-
tos químicos, ocorrem em ~reas esparsas~ solos de
origem b~sica. que apresentam elevada fertilidad e
e que são conhecidos no Bras iL, com a denominação
de Terra Roxa.

Esta unidade taxon~mica devido suas ca -
racterLst í cas pedogenéticas destaca-se dos dema i s
solos amazon icos pr inc ipalmente quando comparada com
a sua produt.Lví dade , que é elevada.

Devido a êste fator e também por ser uma
unidade de solo, que poder~ resolver em parte; o
problema da produção de alimentos de subsist~ncia,
dos principais centros de consumo amaz~nico ~ que
despertou o interêsse em estudar em detalhe, as ca
racteristicas morfológicasi flsicas, quimicas e ml
nera16gicas d~stessolos.

Esta pesquisa, foi baseada em estudos de
campo durante os levantamentos pedológicos executa
dos pela equipe de pedologia do IPEA • nos in~me :
ros trabalhos já efetuados na Amazônia, constan d o
da descrição detalhada de perfis representativo s,
coLetas de amostras e an~lises no laboratório. Cor
relaçâ~ entre Solo - Vegetação - Topografla e mat;
r i aI ar rgrnarLo sempre que possível fOI efetuada p3.
ra melhor conhecimento da unidade em estudo.

As Terras Rôxas at~ agora encontradas e
estudadas na Região Amazônica. são: Estruturada e
Latosol R~xoi sendo a primeir~ dominante.

A ~rea conhecida atualmente e ocupada com
~stes solos na RegIão Amazonica, é estimada em c~r
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ca de 10.600 km2 ou seja 1.060.000 ha.
Baseado em Levantamento Pedolbgico efe -

tuado em área Amazônica, realizamos estimativas de
dimensionamento de ocorr~ncia das Terras Roxas na
Amazônia Brasileira, a saber:

Alenquer e Monte Alegre
Fordlândia
Almeirim (Rio Jar{)
Altamira
Sul do Pará
Hondônia
Horaima
Araguaina - Goiás

Total

650 km2
300 "
400 "
850 "

7,500 "
400 "
300 "
200 "

10.600 "

65.000 ha
30.000 "
40.000 "
85.000 "

750,000 "
40,000 11

300000 "
20.000 "

1.060.000 "

Salientamos que estas foram as áreas at~
agora encontradas e que se tratam de estimativa de
dimensionamento. Outras áreas provâvelmente exis-
tem] e as dimensões deverão ser ajustadas nos tra-
balhos de prospecção que ainda est~o em desenvolVI
mento pelo IPEAN.
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