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SOLOS DA ÁREÀ DE INFLUÊNCIA DA FERROVlA CARAJÁS. LC.Falesi; s.n,
Serra Fl"eire; A.R.C.Baena. E!'lBRAPA-CPATU•.
A Estrada de Ferro Cara.iãs COM 898 KM de extensao ~ cOMPonente do
Pro.ieto Ferro Cara.iãs, constituindo o sisteMa Mina-fer~ovia-Por-
to. Foi construfda para transportar 35 ~ilhões de toneladas por
ano; de ~in~rio de ferro, al~~ de fornecer infraestrutura de
transporte Dara os de~ais recursos ~inerais existentes na re-
aiao, beM co~o viabilizar as atividades áaropecuãrias. A prosoec-
Çao de solos teve COMO ob.ietivo identificar e caracterizar as
classes de solos ocorrentes co~ vistas a ut il izacdo aarfcola
atrav~s de adeauadas prãticas de Mane.io•. Os tipos cli~ãticos sio
A.i e ANi. As classes de solos identificadas fora~: Podzólicos
VerMelho AMarelos (eutróficos e distr~fjcos), Latossolos AMare-
los, Latossolos Ver~elho-AMarelos. CaMbissolos (eutróficos e
distróficos), Areias Quartzosas, Plintossolos, 51ei Pouco H~Mico
(eutróficos e distróficos).Solos Aluviais eutróficos e final~ente
Soloncha~, Solos IndiscriMinados de !'lanauee Solonetz Solodizado.
Predo~inaM os solos distrõficos.
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APTIDIO AGRtCOLA DAS TERRAS DO BRASIL. A.Ra~alho Filho. E!'lBRAPA/
SNLCS.
BasicaMente o estudo foi realizado para reunir de forMa siste~a-
tizada, os resultados obtidos atrav~s da interoretacio de levan-
taMentos de solo execut~da por diversas instituicões. Visa ao co-
nheciMento da disoonib.ilidade de terras no Brasil COM sua indica-
cao oara diferentes tioos de utilizacao: lavouras de ciclos curto
e lonao, pastaaeM plantada, silvicultura e oreservacao da flora e
da fauna. Nao obstante o seunrvel aeneralizado. o estudo, forne-
ce subsfdios para projetar a oferta de terras para atender a UMa
deManda taMbêM oro.ietada de produtos aarfcolas eM trabalho de
planaJaMento aarfcola. A Metodoloaia utilizada foi "SisteM~ de
Avaliacao da Aptidao Aarfcola das Terras" - SUPLAN-E!'lBRAPA/SNLCS,
1978, na Qual sao adotados três nfveis de Mane.io (nfveis tec-
nológicos), visando diagnosticar o cOMoortaMento das terras eM
nfveis operacionais distintos. Co~o resultado, o estudo Mostrou
UM arande disoonibilidade de terras no Brasil distribuidas nas
classes Boa, Regular, Restrita e Inapta COM indicacao de diferen-
tes alternativas de uso, cD~Datibilizados COM três ntveis tecno-
lóoicos. sao apresentados ouadros por estado, reaiao e território
nacional a oartir da interpretacao de levantaMentos de solos eM
nfvel de reçonheciMento ~u Mais ~eneralizados.
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