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Aptidão agrícola do Assentamento Venâncio Tomé de Araújo para a 
Cultura do Sorgo (Sorghum bicolor - L. Moench)1 

Ridelson Farias de Sousa2; Jedman Dantas Motta3; Eduardo da Nóbrega Gonzaga4; Maria de Fátima 
Fernandes5, Maria José dos Santos6 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi estudar a aptidão agrícola das terras do Assentamento 
Venâncio Tomé de Araújo, município de Campina Grande-PB, para a cultura do sorgo 
(Sorghum bicolor - L. Moench), oferecendo meios para o planejamento agrícola, com base 
nas características edafoclimáticas (solo e clima) da área. A metodologia empregada 
baseou-se em PARAÍBA (1978) com adaptação da nova tecnologia aportada por SIG – 
Sistemas de Informações Geográficas, permitindo o georreferenciamento dos dados 
cartografados. Os trabalhos de campo, possibilitaram um maior aperfeiçoamento da 
metodologia até então adotada, no que diz respeito à cartografia das zonas de aptidão 
pedoclimática. O elenco de informações levantadas permitiram identificar as 
potencialidades do meio físico, visando o desenvolvimento sustentável dos projetos 
implantados a partir de uma exploração agrícola racional. Observou-se aptidão, porém 
com restrição para a cultura em apenas 4,12% da área em estudo. Identificou-se que a 
maior parte das terras estudadas, 95,88%, apresentaram-se inaptas para esta cultura do 
sorgo, sendo desta forma inviável a exploração da cultura nestas zonas. 

Palavras chave: Assentamento, solo, clima, sorgo, aptidão agrícola, SIG, planejamento 
agrícola, desenvolvimento sustentável. 

ABSTRACT 

The objective of this work was to study the lands agricultural aptitude of Venâncio Tomé 
Araújo Settlement, municipality of Campina Grande-PB, for the sorghum culture (Sorghum 
bicolor - L. Moench), offering means to the agricultural planning, based in the edaphics 
and climatics characteristics (soil and climate) of the area. The methodology employed is 
based on PARAÍBA (1978) with adaptation of the new technology contributed by GIS - 
Geographical Information Systems, allowing the georeference of the cartographics data. 
The works in the area offered itself a large improvement of the methodology employed, as 
far as concerned with the cartography of the aptitude pedoclimatics zones. The cast of 
informations obtained allowed to identify the environment potentialities, viewing the 
maintainable development of the implanted projects from the rational agricultural 
exploration. Aptitude was observed, however with restriction for the culture only just 4,12% 
of the area on study. Was identified that of most of studied lands, 95,88%, showed unable 
for the sorghum culture, dont been able, in this way for the exploration of this culture in 
these  zones. 

Key words: settlement, soil, climate, sorghum, agricultural aptitude, GIS, agricultural 
planning, maintainable development. 

 



1 - INTRODUÇÃO 

A produção agrícola, segundo Guandique & Libarde (1997), é fortemente influenciada 
pelas condições edafoclimáticas do local. Desta forma, a falta de água por períodos muito 
longos, devido principalmente a distribuição irregular das chuvas, como acontece no semi-
árido nordestino, tem sido um dos principais fatores limitantes da produção. E 
dependendo da disponibilidade e da qualidade dos solos, a capacidade produtiva do setor 
agrícola pode ser ainda mais limitante. Os estudos de zoneamento agrícola constituem 
instrumentos valiosos para os gestores dos setores públicos e privados envolvidos com o 
complexo agrícola. Constituem-se fundamentalmente na identificação do potencial de 
exploração das terras em relação à oferta dos fatores ambientais com as necessidades 
das culturas exploradas. 

Vários Estados e municípios têm avançado substancialmente nesses estudos, 
principalmente nas regiões Sul e Sudeste, já estando bem definidas as áreas propícias à 
exploração de suas principais culturas, como o café, a laranja, o algodão, o trigo, o arroz e 
a soja. No entanto, Chagas (1999) adverte que a ocupação do espaço agrícola brasileiro 
vêm sendo realizada sem que se disponha de um instrumento básico que oriente as 
atividades de planejamento e uso de seus recursos naturais. O uso inadequado desses 
recursos vêm contribuindo para a degradação dos diferentes ecossistemas, e 
conseqüentemente, para a deterioração da qualidade de vida da população. 

De acordo com Amorim Neto et al. (1997), técnicas de identificações de áreas aptas com 
base em informações do solo e clima possibilitam a definição dos ambientes 
agroecologicamente favoráveis para exploração agrícola, contribuindo com a redução dos 
riscos de degradação do ambiente. 

Com base no exposto, a Aptidão Agrícola do Assentamento Venâncio Tomé de Araújo 
para a cultura do sorgo, visa oferecer meios para o planejamento econômico, com base 
nas aptidões de solo e de clima do assentamento para esta cultura, objetivando o alcance 
de uma maior produtividade e, conseqüentemente, seu crescimento econômico. 

2 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA 

2.1 - Clima 

O clima tem caráter heterogêneo, apresentando grande variabilidade. Assim, o 
Assentamento sofre influência dos climas que predominam nesta Microrregião, ou 
seja, apresenta características de clima Mediterrâneo quente ou nordestino de 
seca atenuada e Mediterrâneo quente ou nordestino de seca média com períodos 
secos variando entre 4-7 meses, segundo Gaussen (BRASIL, 1972), e índice 
xerotérmico entre 100-150. A temperatura média gira em torno de 22ºC com 
umidade relativa variando de 75-83% e precipitação média aproximada de 
730mm/ano (série de 10 anos). A Tabela 1 mostra a distribuição pluviométrica 
durante o período de 1994 a 2000 e médias mensal e anual, de acordo com os 
dados fornecidos pelo Laboratório de Meteorologia Recursos Hídricos e 
Sensoriamento Remoto - LMRS (2000). A coleta de dados foi realizada na 
Estação Meteorológica instalada em São José da Mata, distrito de Campina 
Grande, PB e na EMBRAPA em Campina Grande, PB. Os dados de precipitação 
provável em nível de 75% de probabilidade (PP75%) foram obtidos através de 
Hargreaves (1973).Os dados de Evapotranspiração referencial mensal e diário 



foram obtidos através de Dados Básicos Climatológicos do Nordeste, SUDENE 
(1984). 

Tabela 1 – Distribuição Pluviométrica no Período de 1994-2000, Precipitação Média 
Mensal e Anual, Precipitação Provável em Nível de 75% de Probabilidade (PP75%) e 

Evapotranspiração Referencial, Registrada no Município de Campina Grande-PB 
 

Precipitação (mm) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
2000 75,1 289,1 29,1 158,5 98,6 217,0 176,7 144,3 96,1 23,0 7,2 57,6 1.314,7
1999 3,2 17,2 67,4 15,1 61,1 28,0 105,5 48,6 14,7 26,2 0,0 17,6 404,6 
1998 10,2 0,8 54,3 27,2 31,1 27,0 58,7 123,1 4,4 15,1 0,0 6,6 358,5 
1997 7,4 117,8 88,8 91,6 136,3 41,7 83,8 46,9 12,6 0,9 1,8 51,8 681,4 
1996 0,0 7,2 52,4 98,1 64,4 63,5 85,8 30,3 0,0 0,0 0,0 0,0 401,7 
1995 4,1 15,9 53,9 132,2 60,2 169,8 170,2 19,3 3,3 2,7 15,0 0,0 646,6 
1994 17,1 15,6 142,5 84,7 180,6 244,5 143,1 54,9 90,2 4,9 2,4 60,0 1.040,5
Média 50,7 107,0 151,6 147,3 48,0 23,2 14,8 3,3 1,2 1,7 8,3 16,4 589,8 

PP75% 7,0 12,0 23,0 49,0 60,0 71,0 63,0 34,0 7,0 2,0 1,0 4,0 612,0 
Evapotranspiração 

(mm) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL

ETR 161,2 142,8 139,5 114,0 89,9 75,0 80,6 99,2 126,0 151,9 156,0 161,2 1.497,3

Fonte: LMRS (2000), Hargreaves (1973) e SUDENE (1984) 

2.2 - Geologia 

A geologia da área de estudo está representada por: 

Pré-Cambriano Indiviso: que em sua grande maioria se encontra inserido no 
Complexo Gnáissico-Migmatítico (pєgn) incluindo calcário cristalino (ca). Esta unidade 
apresenta uma associação litológica variada e complexa, predominando os biotita-
gnaisses, biotita-muscovita gnaisse, biotita hornblenda gnaisse, leptinitos e 
migmatitos, estes representados principalmente por epibolitos e diadisitos. Entre a 
confluência do rio São Pedro e riacho Bodocongó, encontra-se uma pequena área 
cujo material de origem se refere às Rochas Granitóides: granitos, granodioritos, 
tonalitos, monzonitos (pєgr); 

Holoceno: representado na área pelos aluviões dos riachos Logradouro, Rio 
Gonçalo e do rio São Pedro, que apresentam faixas aluvionais muitos estreitas, 
cuja composição litológica é areia, silte e argila (CDRM, 1982). 

2.3 - Geomorfologia e Relevo 

No tocante à geomorfologia, o referido Assentamento encontra-se inserido no 
Planalto da Borborema, que se constitui no mais importante acidente geográfico 
da Região Nordeste, exercendo na Paraíba um papel de particular importância no 
conjunto do relevo e na diversificação do clima. A unidade geomorfológica 
denominada Superfície de Planalto ou Superfície dos Cariris, onde se situa o 
Assentamento ora diagnosticado, representa uma das unidades mais amplas e 
regulares no conjunto da Borborema. Ocupa a porção da Superfície do Planalto 
da Borborema, cujo nível é definido como mais baixo, com altitudes variando 
entre 400-500m. Esta porção é considerada como a parte mais expressiva da 
Superfície do Planalto, porquanto a sua suave inclinação, dirigida para o sul, 
conduz seus cursos d’água intermitentes para o rio Paraíba. O relevo que aí 
ocorre apresenta-se bastante uniforme, predominando o suave ondulado em 
quase toda sua extensão (aproximadamente 80% da área total do imóvel), 
totalizando cerca de 1.985,6840ha, quase sempre entrecortado por áreas de 



relevo plano ou quase plano que, por estarem identificados em áreas não 
agrupadas, se estimam em torno de 20% (totalizando cerca de 496,4210ha). 

2.4 - Vegetação 

A vegetação predominante é do tipo caatinga hipoxerófila em área de 
transição para caatinga hiperxerófila. De acordo com o reconhecimento de 
campo realizado na área, as espécies mais encontradas (BRASIL, 1972) são: 
jurema (Mimosa sp.), quixaba (Bumelia sertorum Mart), facheiro (Cereus sp), 
angico (Anadenanthera macrocarpa – Benth), marmeleiro (ylanta sp), 
mandacaru (Cereus jamacary), palmatória-braba (Opuntia palmadora), 
macambira (Bromélia laciniosa Mart), caroá (Neoglaziovia variegata), xique-
xique (Pilocereus gounelliei), aroeira (Astronium urundeuva), pereiro 
(Aspidosperma pyrifolium).Apesar de ocupar cerca de mais de 80% da área do 
Assentamento em estudo, a cobertura vegetal necessita urgente de cuidados 
especiais, voltados principalmente para o uso racional, implantação de 
sistemas de manejo sustentado da caatinga e recomposição da flora, para que 
se possa dar continuidade à exploração desta área, principalmente com 
pecuária extensiva. Atualmente, toda cobertura vegetal vem sendo explorada 
de forma irracional, dando suporte aos rebanhos bovino, caprino e ovino, o 
que tem conduzido algumas áreas, principalmente aquelas mais exploradas, a 
um processo de degradação inicial, exigindo cuidados já urgentes. 

2.5 - Solos 

A descrição das classes de solos identificadas e suas respectivas fases resulta 
de um estudo criterioso realizado na área, através de um levantamento em 
campo e do reconhecimento dos componentes ambientais tais como: relevo, 
geologia, vegetação e uso atual das terras, além dos trabalhos desenvolvidos por 
BRASIL (1972), PARAÍBA (1978) e Fernandes (1997), observando-se sempre as 
normas estabelecidas pelo Centro Nacional de Pesquisa dos Solos – CNPS 
(Lemos & Santos, 1996). 

A seguir apresenta-se uma descrição sucinta dos principais solos que ocorrem na 
área do Assentamento: 

BRUNO NÃO CÁLCICO vértico com A fraco textura média: são solos com 
horizonte argílico (B textural), argila de atividade alta, apresentando a textura com 
teores de argila entre 15-35%. Apresentam elevada saturação de bases (V%), 
com valores entre 87-100%, horizonte A fracamente desenvolvido e mudança de 
estrutura abrupta do A para o Bt. São moderadamente profundos (em torno de 60-
70cm, ou mais). A textura observada in loco é bastante variável, desde franco-
argilo-arenosa a franco-argilo-siltosa; são moderadamente drenados, ocorrendo a 
presença de fendilhamento entre os agregados estruturais, tendo em vista a 
presença de argila montmorilonita (argila do tipo 2:1). A presença de pavimento 
desértico para esses tipos de solos é freqüente em sua superfície, sendo 
constituído por calhaus e matacões de quartzo, rolados, desarestados, semi-
desarestados, normalmente envernizados, que ficam na superfície dos solos de 
regiões semi-áridas e áridas, após o arrastamento dos materiais de pequeno 
diâmetro pelo escoamento superficial das águas de chuva (ou ação eólica), em 
geral de regime torrencial. São solos que apresentam seqüências de horizontes 
A1, Bt (ou IIBt) e C (ou II C), pequena espessura (A + B + C em torno de 60cm), 



podendo ocorrer perfis rasos ou medianamente profundos. Com relação à 
reserva mineral, considerando os minerais primários que constituem fonte 
potencial de elementos úteis às plantas, verifica-se que nestes solos esta é alta 
em alguns perfis e média em outros. Compreendem as seguintes fases: 

fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado: os solos desta 
fase derivam-se do saprolito de gnaisse, referido ao Pré-Cambriano (CD). Situa-se 
em relevo suave ondulado com declives entre 3-6%. A vegetação é composta pela 
caatinga hiperxerófila/hipoxerófila, representada por marmeleiro, jurema, quixaba, 
avelós, facheiro, angico, mandacaru, palmatória, caroá, macambira, xiquexique e 
aroeira. Estes solos encontram-se ocupados em sua grande maioria pela 
vegetação natural, sendo aproveitados com pecuária extensiva. Observam-se 
algumas áreas de solos expostos que antes foram cultivadas com milho, feijão, 
algodão herbáceo, sisal, capim e sorgo, entre outras áreas que se encontram 
ocupadas com palma forrageira e áreas de reflorestamento com algaroba. 

Sua utilização agrícola é limitada pela falta de água durante longo período, 
susceptibilidade à erosão e pedregosidade superficial, impedindo a moto-
mecanização. A presença de Afloramentos de Rocha observada é insignificante 
com relação ao uso agrícola. Estes solos são passíveis de aproveitamento 
agrícola quando bem planejados, devendo-se aplicar práticas conservacionistas, 
já que bastante susceptíveis à erosão. A irrigação deve ser feita de forma 
cuidadosa. Figuram como primeiro componente da associação NC48. 

NC48: Associação de: BRUNO NÃO CÁLCICO vértico com A fraco textura 
média fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado + 
VERTISSOLO com A moderado fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo 
suave ondulado + SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura 
arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave 
ondulado substrato gnaisse e granito. Principais Inclusões: SOLONETZ 
SOLODIZADO com A fraco textura média fase caatinga hiperxerófila relevo suave 
ondulado; SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS, textura indiscriminada fase caatinga 
hiperxerófila relevo plano; AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

fase pedregosa caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado: as mesmas 
considerações feitas para a unidade precedente são válidas para esta fase. 
Figuram como inclusão da associação SS3. 

SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco e moderado textura argilosa: esta 
classe compreende solos halomórficos com horizonte B solonetzico (“natric 
horizont”), o qual constitui uma modalidade especial de horizonte B textural, tendo 
saturação com sódio trocável (100 Na+ / T) igual ou superior a 15% nos 
horizontes Bt e/ou C. Normalmente, possuem nestes horizontes subsuperficiais 
estrutura colunar ou prismática. Se um horizonte subjacente C tem em alguma 
parte mais de 15% de Na+ e um horizonte B textural sobrejacente que tenha Mg++ 
+ N+ maior que Ca++ + H+ é considerado um horizonte B solonetzico. São solos 
moderadamente profundos, com horizonte A fraco e moderadamente 
desenvolvido, ou seja, semelhante ao “Ochric epipedon” do sistema de 
classificação de solos americanos, imperfeitamente drenados, com 
permeabilidade lenta a muito lenta na parte subsuperficial, erosão laminar ligeira, 
apresentando valores altos para saturação de bases (V%) e capacidade de 
permuta de cátions (T), com valores entre baixos e médios. Estes solos originam-



se do saprolito de gnaisse, referido ao Pré-Cambriano (CD), apresentando-se 
com topografia plana e suave ondulada. Possuem seqüência de horizontes A e 
Bt, transicionando normalmente do horizonte A para Bt de maneira abrupta e 
plana. Quimicamente, são solos que se caracterizam pelo elevado percentual de 
sódio trocável nos horizontes subsuperficiais. A quantidade de minerais primários 
é relativamente baixa em sua constituição mineralógica, revelando-se pobres sob 
o ponto de vista de reserva potencial para as plantas. Compreendem a seguinte 
fase: 
fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado: os solos que 
constituem esta fase originam-se do saprolito de gnaisse, referido ao Pré-
Cambriano (CD). Situam-se em relevo plano e suave ondulado. A vegetação 
predominante é a caatinga hipoxerófila, pouco densa, de porte arbustivo. São 
solos aproveitados com pecuária extensiva desenvolvida em meio à vegetação 
natural. De um modo geral, são solos com sérios problemas quanto ao uso 
agrícola racional, em virtude da falta de água e por possuírem elevados teores 
de sódio trocáveis nos horizontes subsuperficiais. Além disso, as condições 
físicas não são favoráveis ao manejo, apresentando certas limitações por 
excesso de umidade durante o inverno. Figuram como primeiro componente da 
associação SS3. 
SS3: Associação de SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco e moderado 
textura argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado + 
SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa fase pedregosa 
e rochosa caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado substrato gnaisse e 
granito e PLANOSSOLO SOLÓDICO EUTRÓFICO com A fraco textura argilosa 
fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado. Principais inclusões: 
VERTISSOLO com A moderado fase caatinga hipoxerófila relevo suave 
ondulado; REGOSSOLO EUTRÓFICO com fragipan com A fraco textura arenosa 
fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado; BRUNO NÃO CÁLCICO 
vértico com A fraco textura média fase pedregosa caatinga hipoxerófila relevo 
suave ondulado; SOLOS HALOMÓRFICOS INDISCRIMINADOS fase caatinga 
hipoxerófila relevo plano. 
SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada: esta classe é 
constituída por solos pouco desenvolvidos, provenientes de deposições fluviais, 
apresentando um horizonte A bem desenvolvido, assente sobre camadas 
estratificadas, sem nenhuma relação genética entre si. Têm saturação de bases 
alta (V%), saturação com alumínio praticamente nula e atividade de argila alta 
(Ta). Compreendem a seguinte fase. 

fase caatinga hiperxerófila relevo plano: compreende solos que ocorrem em 
faixas muito estreitas, praticamente acompanhando os leitos do rio São Pedro e 
dos riachos Gonçalo e Logradouro. Apresentam como principais limitações as 
inundações temporárias e escassez de água nos períodos de estiagem. Figuram 
como primeiro componente da associação Ae6 e como inclusão da associação 
NC48. 
SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura média: esta classe 
compreende solos derivados do mesmo material originário e sob as mesmas 
condições climáticas da classe anteriormente comentada, diferenciando-se dela 
por apresentar um horizonte A predominantemente fraco e textura média (% de 
argila entre 25-35%). Compreendem a seguinte fase: 



fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado: compreende solos 
derivados do saprolito do gnaisse referido ao Pré-Cambriano (CD). Situam-se 
em relevo predominantemente suave ondulado. A vegetação é do tipo caatinga 
hiperxerófila, representada por testemunhos já comentados anteriormente. São 
solos que apresentam limitações muito fortes ao aproveitamento agrícola, em 
vista da forte alcalinidade,juntamente com as más condições físicas do 
horizonte Bt e da alta percentagem de saturação de sódio (Na+%) nos 
horizontes subjacentes. Podem ser utilizados com pecuária extensiva e cultivo 
de palma forrageira. Figuram como inclusão da unidade de mapeamento NC48. 

PLANOSSOLO SOLÓDICO EUTRÓFICO com A fraco textura argilosa: 
compreende solos com elevado teor de sódio trocável (100 Na+/T), normalmente 
entre 6-16% e com argila de atividade alta (Ta) no horizonte Bt e/ou C. 
Apresentam saturação de bases (valor V%) alta, capacidade de permuta de 
cátions (valor T) elevada. São moderadamente profundos, com permeabilidade 
baixa, muito susceptíveis à erosão e imperfeitamente drenados. Possuem como 
característica principal ligeiro encharcamento durante o período de inverno, 
extremo ressecamento e endurecimento na época da seca, podendo-se observar 
fendilhamento entre os elementos estruturais no horizonte Bt e, às vezes, no 
horizonte C. Compreendem a seguinte fase: 
fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado: compreende solos que são 
principalmente utilizados com pecuária, com ocorrência também de lavoura 
consorciada de algodão herbáceo, milho, feijão, fava em menor escala, além de 
pequenos trechos com palma forrageira. Apesar de sua fertilidade natural alta, 
apresentam limitações fortes pela falta de água e moderadas por seu excesso 
durante o período de inverno. O desenvolvimento das culturas é também 
influenciado pelo elevado teor de sódio trocável no horizonte Bt. Estes solos são 
mais indicados para exploração com pecuária, com introdução de pastagens 
artificiais e de palma forrageira. Figuram como terceiro componente da 
associação SS3. 

VERTISSOLO com A moderado: esta classe compreende solos minerais com 
alto conteúdo de argila 2:1 (argila do grupo montmorilonita), presença de fendas 
durante o período seco, podendo ou não ter micro-relevo constituído por “gilgai”; 
são normalmente argilosos - mais de 30% de argila -, com elevada capacidade de 
troca de cátions (T), elevadas saturações de bases (V%) e soma de bases (S). 
São derivados do saprolito do calcário pertencente ao Pré-Cambriano (CD), 
ocorrendo em relevo predominantemente suave ondulado. São solos 
moderadamente profundos, moderadamente drenados, com permeabilidade lenta 
a muito lenta e erosão laminar ligeira, apresentando freqüência de horizontes A e 
C transicionando de maneira gradual e plana do horizonte A para o C. São 
usados em grande parte para pecuária, aproveitando a vegetação natural como 
pastagem, havendo também campos de palma forrageira. De um modo geral 
estes solos possuem alta reserva de minerais primários em sua constituição 
mineralógica. Compreendem as seguintes fases: 
fase pedregosa caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado: compreende 
solos de alta fertilidade. Apresentam no entanto problemas relacionados com as 
condições físicas, decorrentes principalmente da presença de argila do tipo 2:1 
(argilas expansivas). Estes solos têm sido explorados intensivamente. O restante 
da área encontra-se coberta por vegetação e pastagem naturais, devendo ser 
assim mantidos. Figuram como inclusão da associação SS3. 



fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado: a principal 
limitação ao uso agrícola dos solos desta fase decorre da forte carência de água. 
São bastante susceptíveis à erosão, presença de pedregosidade e profundidade 
efetiva. Adaptam-se à pecuária, com incentivo ao plantio de palma forrageira. 
Figuram como segundo componente da associação NC48. 

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ ou média: 
esta classe constitui-se de solos pouco desenvolvidos, rasos a moderadamente 
profundos, com horizonte A fraco, textura média e/ou arenosa e com seqüência 
de horizonte AR e/ou ACR. São moderadamente drenados, de fertilidade natural 
alta e derivados de rochas gnáissicas e alguma vezes de rochas graníticas do 
Pré-Cambriano. Apresentam pedregosidade e presença de Afloramentos de 
Rocha. Compreendem a seguinte fase: 
fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado: os 
solos que constituem esta fase são muito pouco cultivados, estando praticamente 
cobertos pela vegetação natural. A pequena atividade agrícola destes solos 
decorre da extrema carência de água, forte pedregosidade e presença de 
rochosidade. Deste modo, o meio mais racional para aproveitá-los é a pecuária 
extensiva e/ou vegetação natural. Figuram como terceiro componente da 
associação NC48. 

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa: compreende 
solos com horizonte A fracamente desenvolvido, rasos a moderadamente 
profundos, geralmente assente sobre o horizonte C muito intemperizado, 
apresentando-se pedregosos, rochosos e muito susceptíveis à erosão, 
fortemente drenados e em alguns casos, moderadamente drenados, textura 
superficial arenosa, com percentuais de argila inferiores a 15%. Quanto às 
características morfológicas, apresentam um horizonte A pouco desenvolvido, 
seguido imediatamente do horizonte C muito intemperizado ou podendo haver 
ocorrência de rocha. São solos ligeiramente ácidos, com pH em torno de 6,0 ao 
longo do perfil, apresentando saturação com alumínio muito baixa, inferior a 5%. 
Possuem teor elevado de minerais primários em sua constituição mineralógica, 
constituindo boa reserva potencial para o desenvolvimento das plantas. 
Compreendem a seguinte fase: 
fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado: compõe-se de solos 
que se originam de rochas gnáissicas referidas ao Pré-Cambriano (CD). 
Situam-se em relevo predominantemente suave ondulado, com declives em 
torno de 4-6%. A vegetação é constituída pela caatinga hipoxerófila arbustiva 
densa e campos secundários. São solos de pouca utilização agrícola, em 
vista das severas limitações pela pedregosidade, rochosidade e pequena 
espessura da camada arável. Figuram como segundo componente da 
associação SS3. 

REGOSSOLO EUTRÓFICO com fragipan com A fraco textura 
arenosa:compreende solos pouco desenvolvidos, bastante arenosos e 
profundos, com muitos materiais primários, drenagem acentuada a 
moderadamente drenados. Derivam-se de materiais provenientes de granitos e 
gnaisses do Pré-Cambriano (CD), em áreas de relevo plano e suave ondulado e 
com vegetação do tipo caatinga hipoxerófila praticamente devastada. Figuram 
como inclusão da associação SS3. 



AFLORAMENTOS DE ROCHA: de acordo com PARAÍBA (1978) e BRASIL 
(1972), esta unidade de mapeamento constitui tipos de terrenos e não 
propriamente solos. São representados por exposições de diferentes tipos de 
rochas brandas ou duras, nuas ou com reduzidas porções de materiais detríticos 
grosseiros não classificáveis como solos, devido à insignificante ou inexistente 
diferenciação de horizontes, correspondendo mais propriamente a delgadas 
acumulações inconsolidadas de caráter heterogêneo, formadas por misturas de 
material terroso e largas proporções de fragmentos originados da desagregação 
de rochas locais. Ocorrem formando associações principalmente com SOLOS 
LITÓLICOS EUTRÓFICOS e constituem inclusões em áreas de diferentes solos. 
A vegetação que se desenvolve sobre os AFLORAMENTOS DE ROCHA é rala e 
formada por espécies de caráter xerófilo, que caracterizam as formações 
rupestres em que predominam cactáceas, bromeliáceas, apocináceas e 
velosiáceas. 

As principais formas como se apresentam os AFLORAMENTOS DE ROCHA na 
identificados na área são: 

afloramentos de Gnaisses e Granitos: ocorrem em forma de lajeados e de 
blocos de rocha desagregada (“boulders”), que podem estar dispostos em 
agrupamentos mais ou menos densos, constituindo inselbergues, penhascos e 
cristas ou distribuídos esparsamente em área de relevo suave ondulado. Estes 
tipos de afloramentos relacionam-se ao Pré-Cambriano (CD) e às áreas de 
Plutônicas Ácidas (granitos). 

2.6 - Classes de Capacidade de Uso das Terras 

No tocante às classes de capacidade de uso das terras, estas foram 
enquadradas nas seguintes classes: 

Classe IV: define terras que se prestam mais para lavoura esporádica. São áreas 
mais íngremes, mais susceptíveis à erosão e próprias para cultivos contínuos. As 
áreas de relevo mais acidentado são mais indicadas para culturas permanentes 
ou silvicultura. As áreas mais planas e mal drenadas são propícias para o cultivo 
de arroz e/ou capineiras. Na área do Assentamento Venâncio Tomé de Araújo, 
esta classe de terras é encontrada nas unidades de solos Bruno não Cálcicos 
vértico, Vertissolo e nas pequenas manchas de Planossolo que se encontram 
caracterizadas como inclusões; 

Classe VII: compreende terras não cultiváveis com severas limitações para 
culturas permanentes e reflorestamento. São acidentadas, rasas, erosivas, 
pedregosas e/ou rochosas e com problemas de salinidade e/ou sodicidade. Na 
área de estudo, estas terras são encontradas com mais freqüência nas unidades 
de Solonetz Solodizado, Solos Litólicos Eutróficos e Afloramentos de Rocha. 

2.7 - Recursos Hídricos 

O Assentamento Venâncio Tomé de Araújo é cortado pelo rio São Pedro e 
pelos riachos Gonçalo e Logradouro, cursos d´água intermitentes que 
desaguam no açude do DNOCS, situado em seus domínios, com capacidade 
de 6 milhões de metros cúbicos, o qual vem sendo utilizado tanto para 
consumo humano quanto animal, possuindo ainda 8 açudes de porte médio, 



1 barragem de pedra e 9 cisternas, distribuídos de maneira a beneficiar o 
Assentamento como um todo, além de 1 poço artesiano localizado na sede, 
com 36,0m e bomba de 1,5hp, que fornece água de razoável qualidade para 
a comunidade. O Assentamento é ainda beneficiado com as águas do riacho 
Bodocongó que, embora impróprias para o consumo humano, poderão ser 
aproveitadas para a irrigação de 10ha de capim, sorgo e milho para 
forragem. 

3 - INFORMAÇÕES SOBRE A CULTURA DO SORGO 

O sorgo é uma planta anual pertencente à família das Gramineae, gênero Sorghum, que 
se caracteriza por uma grande produção de massa e grãos semelhantes aos do milho, 
servindo para pasto, feno e silagem. Os cultivares de colmo, sucoso e doce, também 
conhecidos como sacarinos, são muito utilizados para silagem, podendo ser usados como 
substitutos da cana-de-açúcar para a produção de álcool ou de açúcar. 

Compreende espécies anuais e vivazes. Atingindo a altura de 1-4m, têm vários caules 
por pé (afilhamento), cada um com uma influência terminal do tipo paniculado, uma 
espiga séssil, fértil, acompanhada por duas espiguetas estéreis pedunculadas, que 
caracterizam o gênero.  

O Nordeste oferece condições favoráveis a sua cultura, uma vez que o sorgo é resistente 
às baixas e irregulares precipitações pluviométricas que ocorrem na região, requerendo 
temperatura entre 27-32oC. para seu desenvolvimento. É uma cultura tolerante a diversas 
condições de solo, devendo ser cultivado principalmente naqueles locais em que as 
chuvas se revelam insuficientes para a cultura do milho. 

Pode ser cultivado satisfatoriamente em solos que variam de argilosos a ligeiramente 
arenosos. Entretanto, exige solos bem preparados, com acidez corrigida, bom teor de 
matéria orgânica, pH entre 5,5 e 6,5, topografia plana e não muito úmidos. Os solos mal 
drenados são os únicos que não se recomendam para esta cultura. Os solos aluviais 
prestam-se muito bem ao cultivo do sorgo, desde que adequadamente preparados. 

Quanto ao preparo, o solo deve ser bastante destorroado, de modo a facilitar a 
emergência das plantas. O sorgo deve ser semeado em sulcos rasos, com cerca de 5cm 
de profundidade, colocando-se de 15-20 sementes/m linear, cobertas com 3cm de terra. A 
abertura dos sulcos poderá ser feita com o riscador, enxada ou outro implemento similar. 
Plantios de sorgo também poderão ser efetuados em covas, principalmente quando em 
consórcio com outras culturas. Para os sorgos graníferos, recomenda-se uma distância 
entre as fileiras de plantas ou entre os sulcos de 0,75m, enquanto que, para os sorgos 
forrageiros, aconselha-se uma distância de 0,50m. Para efetuar o controle da erosão, 
recomenda-se o plantio em nível, associado com terraceamento em áreas com declive 
superior a 3%.  

O sorgo tem a capacidade de permanecer dormente durante o período seco, crescendo 
novamente sob condições satisfatórias, sendo certo que possui boa resistência à 
dissecação. As variedades de sorgo revelam consideráveis diferenças, no que tange às 
características da planta e do grão, bem como às respostas fisiológicas aos fatores 
ambientais.  

Quando o nível das pragas puder causar danos à produção, recomenda-se o tratamento 
das sementes com inseticidas para controle das pragas de solo, bem como pulverização 



para controlar lagartas e pulgões. Certas práticas contribuem para evitar a infestação da 
cultura pela mosca do sorgo, sua infestação na cultura, como a rotação de culturas, a 
evitação de plantios sucessivos ou próximos a outras culturas de sorgo. Para o controle 
de doenças, recomenda-se a rotação de culturas, o uso de cultivares resistentes e o 
tratamento de sementes com fungicidas. 

Algumas pragas merecem destaque, podendo-se citar: lagarta-do-cartucho – Spodoptera 
frugiperda; pulgão – Rhopalosiphum maidis; lagarta elasmo - Elasmopalpus lignosellus; 
mosca do sorgo – Contarinia sorghicola; gorgulho – Sitophilus zea mais; traça-dos-cereais 
– Sitrotroga cerealella etc. As doenças do sorgo, no Brasil, não têm expressão econômica 
importante, podendo-se citar a ocorrência de casos de pouca gravidade de cercosporiose, 
ferrugem, antracnose, helmintosporiose e curvulária. 

4 - MATERIAL E MÉTODOS 

 4.1 - ÁREA DE ESTUDO 

O Assentamento Venâncio Tomé de Araújo localiza-se no Município de Campina 
Grande, PB (Figura 1), na Microrregião Homogênea Agreste da Borborema, 
inserida na Mesorregião do Agreste Paraibano, cujas coordenadas são 7o18’00” e 
7o21’34”de Latitude Sul e 36o00’35” e 36o04’18” de longitude Oeste, ocupando 
uma área de 2.482,1050ha, de acordo com os dados levantados pelo INCRA 
(1998). 

 
Figura 1 – Localização do Assentamento Venâncio Tomé de Araújo 

 

 4.2 - METODOLOGIA 

Foram pesquisados dados referentes ao clima, dados pluviométricos, geológicos 
e geomorfológicos, vegetação, caracterização dos solos, recursos hídricos, entre 
outros importantes para o desenvolvimento do trabalho, além da realização de 
trabalho de campo e revisão detalhada da cultura do sorgo. 



Foi realizado na área um estudo criterioso com uso de Global Position System 
(GPS), atualizando-se os seguintes parâmetros: solos, relevo, vegetação e uso das 
terras com levantamentos detalhados de campo, tendo-se a partir deste 
reconhecimento, informações relevantes no tocante aos solos e suas correlações 
com o meio ambiente, possibilitando assim a elaboração do mapa semidetalhado de 
solos. A base cartográfica do trabalho foi PARAÍBA (1978) e trabalhos 
desenvolvidos por BRASIL (1972), que tiveram suas informações digitalizadas, 
georreferenciadas e atualizadas de acordo com os levantamentos de campo. Uma 
vez atualizados os dados, foi construído o Plano de Informação Solos, que serviu 
de base para elaboração do Mapa de aptidão pedoclimática para a cultura do 
sorgo, observando-se sempre as normas estabelecidas pelo Centro Nacional de 
Pesquisa dos Solos – CNPS (Lemos & Santos, 1996).e as exigências da cultura 
em estudo no que diz respeito às características edafoclimáticas. 

A metodologia de trabalho adotada baseou-se naquela empregada por PARAÍBA 
(1978), com adaptação e suporte oferecido pelo sofisticado software 
MicroStation, que permitiu o georreferenciamento dos dados cartográficos, o que 
possibilitou a espacialização e quantificação dos dados de forma rápida e precisa. 
Para tanto, procedeu-se à coleta de informações sobre as características 
ambientais predominantes na área do assentamento, visando-se um melhor 
entendimento do espaço onde este se situa, com o propósito de se estudar e 
conhecer seus potenciais e definir suas aptidões pedoclimáticas. 

Neste sentido, foram consideradas quatro zonas de aptidão pedoclimática, a 
saber: Aptas, Aptas com restrições, Restritas e Inaptas. As zonas Aptas, foram 
identificadas como aquelas em que as condições edáficas e climáticas, juntas, 
encerram aptidões para o pleno desenvolvimento de uma determinada cultura, 
possibilitando sua exploração econômica. As zonas Aptas com restrições, foram 
consideradas aquelas em que as condições, tanto edáficas como climáticas, 
apresentam aptidões com limitações moderadas para o desenvolvimento da 
cultura, embora possibilitem uma razoável exploração econômica. Para as zonas 
Restritas, dizem respeito àquelas em que tanto as condições edáficas quanto as 
climáticas condicionam um substancial grau de restrição, com limitações fortes 
para o desenvolvimento da cultura, comprometendo bastante sua exploração 
econômica. As zonas Inaptas, são aquelas em que as condições edáficas e 
climáticas apresentam fatores limitantes, passíveis de impedir totalmente o 
desenvolvimento de qualquer cultura, inviabilizando a sua exploração econômica. 

Foi escolhida para estudo a cultura do sorgo, considerada importante por seu 
valor econômico para a região, bem como, pela possibilidade de sua exploração 
comercial em grande escala, inclusive de sua industrialização. Necessário se fez, 
um conhecimento prévio da exigência da cultura, o que permitiu a caracterização 
das aptidões e/ou restrições dos elementos prioritários para o seu 
desenvolvimento. 

5 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Utilizando a metodologia acima citada, obteve-se a Figura 2, que mostra o mapa da 
distribuição espacial das zonas de aptidão pedoclimática definidas para a cultura do 
sorgo, na área do Assentamento Venâncio Tomé de Araújo de acordo com PARAÍBA 
(1978) e trabalho de campo: 



 

Figura 2 – Mapa de Aptidão Pedoclimática para a cultura do sorgo 

A quantidade em hectares de cada zona de aptidão pode ser quantificada absolutamente 
e relativamente através do software MicroStation, identificando-se no Assentamento 
Venâncio Tomé de Araújo, 112,1902ha de terras aptas com restrições (C2c) para a cultura 
do sorgo, correspondendo a 4,12% da área total do Assentamento (2.482,1050ha). Estas 
terras apresentam restrições quanto às condições climáticas, em função da deficiência 
hídrica. No que diz respeito às condições edáficas, correspondem a áreas com classes de 
capacidade de uso com limitações severas para utilização com culturas anuais, devido às 
características de drenagem imperfeita e associações com classes de terras inaptas para 
culturas. 

As áreas inaptas (I) ocupam 2.379,9148ha de terras, correspondendo a 95,88% da área 
total do Assentamento. Estas terras constituem áreas impróprias para exploração com 
culturas anuais, sendo representadas por classes de capacidade de uso e/ou associações 
de classes, em que as características dos solos e topografia apresentam restrições 
severas para utilização. 

A Figura 3 apresenta a distribuição percentual da aptidão pedoclimática para a cultura do 
sorgo: 



 
Figura 3 – Distribuição Percentual da Aptidão Pedoclimática para a cultura do sorgo 

 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os estudos realizados na área do Assentamento Venâncio Tomé de 
Araújo, verificou-se que este possui terras que não apresentam vocação para a cultura do 
sorgo em 95,88% da área. Esta inaptidão relaciona-se com as condições climáticas e/ou 
condições edáficas exigidas por estas culturas e que não se enquadram dentro dos 
requisitos adotados, em função das características dos solos e seus atributos, de seus 
graus de limitações e/ou do clima. As áreas aptas com restrição dizem respeito a 4,12% 
da área, o que corresponde a um total de 112,1902ha. 

Pelo fato destas áreas, em sua grande maioria, situarem-se em região semi-árida e em 
Solos Bruno não Cálcicos, apresentando relevo suave ondulado, tem-se que a principal 
limitação à utilização agrícola relaciona-se com a escassez de água. Estes solos são 
susceptíveis a erosão laminar ligeira, bem drenados, com pouca pedregosidade na 
superfície, com profundidade em torno de 60cm. 

As áreas inaptas, onde se observa a presença de Solos Litólicos Eutróficos, resumem 
limitações muito fortes, principalmente devidas à escassez de água na região, além da 
pequena profundidade dos solos, com relevo variando de forte ondulado a montanhoso, 
presença de pedregosidade e rochosidade, características estas que tornam descartável 
qualquer possibilidade de utilização agrícola ou pecuária nestas condições. Recomenda-se, 
destarte, que estas áreas sejam destinadas à preservação da fauna e da flora e/ou recreação. 

Os resultados apontam um planejamento e acompanhamento criteriosos destas áreas, no 
tocante ao uso e ocupação das terras, já que apresentam, em parte, condições restritas 
de utilização, sobretudo no tocante aos aspectos edáficos. O relevo na área de estudo 
varia desde suave ondulado a montanhoso, o que proporciona ao homem do campo 
possibilidades restritas de utilização em algumas áreas, sendo necessário destacar o uso 
de técnicas de conservação dos solos que possibilitem, a longo prazo, sua exploração 
agrícola de forma racional. 

7 - AGRADECIMENTOS 

À Associação Técnico – Científica Ernesto Luiz de Oliveira Júnior – ATECEL e ao Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, pelas informações concedidas a 
respeito da área. 



A Universidade Federal da Paraíba – Campus II Campina Grande e a Coordenação de 
Engenharia Agrícola, pelo apoio concedido durante o trabalho. 

A ENGERH (Empresa de Engenharia, Geoprocessamento e Recursos Hídricos Ltda) pelo 
apoio físico e financeiro durante a realização do trabalho. 

8 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AMORIM NETO, M. da S.; BELTRÃO, N . E. de M.; MEDEIROS, J. da C. Indicadores 
edafoclimáticos para o zoneamento do algodoeiro arbóreo. In: Congresso Brasileiro de 
Agrometeorologia, 10, 199, Piracicaba. Agrometeorologia, monitoramento ambiental e 
agricultura sustentável. Anais... Piracicaba: Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, 
1997. p.369-371. 
BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA; I – Levantamento Exploratório - 
Reconhecimento de Solos do Estado da Paraíba. II – Interpretação Para Uso Agrícola dos 
Solos do Estado da Paraíba. M.A/CONTAP/USAID/BRASIL (Boletim DPFS. EPE-MA, 15 
– Pedologia, 8). Rio de Janeiro. 1972. 683p. 
CDRM – Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais da Paraíba. Mapa 
Geológico do Estado da Paraíba. Rio de Janeiro: Aerofoto Cruzeiro, 1982 
CHAGAS, C. da S. Zoneamento Agropedoclimático do Brasil. 
http://www.cnps.embrapa.br/search/pesqs/proj02/proj02.html#11. 18 abr. 1999. 
LEMOS, R. C.; SANTOS, R. D. Manual de Descrição e Coleta de solo no Campo. 3ª . Ed. 
Campinas. SBSC. 1996. 84p. 
FERNANDES, M. F. ‘‘Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras de parte do Setor Leste 
da Bacia do Rio Seridó, Usando Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. Campina 
Grande, 1997. 
GUANDIQUE, M.E.G., LIBARDI, P. L. Balanço hídrico do solo e consumo de água para a 
cultura do feijão (Phaseolus vulgaris L.) irrigado. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
AGROMETEOROLOGIA, 10, 1997, Piracicaba. Anais... Piracicaba: Sociedade Brasileira 
de Agrometeorologia, 1997. p.638-40. 
HARGREAVES, George H., Monthly Precipitation Probabilities for Northeast Brazil. 
Departament of Agricultural and Irrigation Engineering. Utah State University, setember, 
1973. 
INCRA/PB – Levantamento de Dados e Informações do Imóvel Rural denominado 
“FAZENDA QUIXABA/TRAPIÁ”, 43p. nov. 1998. João Pessoa, PB. 
LMRS – Laboratório de Meteorologia Recursos Hídricos e Sensoriamento Remoto. 
http://www.lmrs.pb.gov.br/meteoro/tab_mesm.html. Precipitações Mensais. 2000 
PARAÍBA. Zoneamento Agropecuário do Estado da Paraíba - Relatório. ZAP-B-D-2146/1. 
1978 
SUDENE, Dados Básicos Climatológicos do Nordeste, 1984. 

 
[1] Parte do trabalho de Graduação apresentado pelo primeiro autor ao Centro de 
Ciências e Tecnologia – UFPB, como requisito para obtenção do título de Engenheiro 
Agrícola. 
[2] Engenheiro Agrícola e Doutorando em Engenharia Agrícola (Bolsista do CNPq – 
Brasil) - Universidade Federal de Campina Grande - Departamento de Engenharia 
Agrícola. E-mail: ridelsonfarias@bol.com.br 
[3] Pós-Graduando em Engenharia Agrícola (Bolsista CAPES), Universidade Federal de 
Campina Grande. 58109-970. Campina Grande – PB. E mail: jedman@terra.com.br 
[4] Graduando em Engenharia Agrícola, Universidade Federal de Campina Grande. 
58109-970. Campina Grande – PB. E mail: engonzaga@aol.com 



[5] Engenheira Agrícola (MSc), Universidade Federal de Campina Grande. 58109-970. 
Campina Grande – PB. 
[6] Engenheira Agrônoma, Orientadora do trabalho de graduação. Professora aposentada 
da UFPB. 58109-970. Campina Grande – PB 
 
 
 

VOLTAR 

 


