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AO LEITOR 

ii^F? niciando hoje a publicação e m fasciculos dos—Elementos de 
n l ^ T ^yr(>l'0ííl(,/—ce(^0 a reiteradas instâncias de amigos e discipu-
lilll i *os' .1ue seguem o curso de agricultura que professo na Escola 
"iML Agrícola do Estado. 
Sobre o assumpto, de que magistralmente se teem occupado insig-

nes competências, existem hoje excellentes obras; mas quasi todas 
parecem ter sido confeccionadas, menos pelo interesse de vulgarisa-
rem simplesmente conhecimentos úteis e immediatos á agricultura 
exercida como industria, do que pelo desígnio deliberado de contri
buírem seus auctores com uma cópia maior de subsídios para o alar
gamento, cada vez mais amplo, da esphera já tão dilatada das inda
gações puramente especulativas das sciencias que lhe são applica-
veis. 

Demais, esses tratados, e m sua pluralidade europeus,hem pouco ou 
nada dizem de positivo e real com relação á agricultura tropical, e 
menos, se é possível, e m referencia ao nosso paiz, cujas terras, con
dições climatologicas e culturaes, obedecendo a influencias tão espe-
ciaes e tão differentes, pedem, fora das leis e dos factos geraes, outras 
observações e muito diversas referencias e considerações para maior 
profieuidade do ensino, que assim se simplificará, sem, comtudo, 
nada perder de sua integridade, e para os resultados da pratica rural, 
tão viciosa, entre nós. 
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Querendo evitar a prolixidade e as discussões, que só na cadeira 
podem ser feitas para mais lato alargamento das questões, limito-me 
intencionalmente a expor aqui, e nos fasciculos seguintes, methodi-
camente, a quimVessencia dos factos complexos e capitães da obser
vação, acceitos pela sciencia e mais applicaveis a nossa situação, re-
mettendo aos livros clássicos, em qae acharão reproduzida e m seus 
menores detalhes e mais extensas apreciações, a quantos queiram 
aprofundar o assumpto. 

Entretanto, no presente fasciculo, exclusivamente consagrado ao 
estudo physico do solo aravel, occupo-me desenvolvidamente dos 
meios mechanicos e physico-chünicos de investigação e classificação 
da terra lavradia, afim de habilitar o leitor interessado á acquisição 
do mais perfeito e completo conhecimento das terras, onde se reali-
sam todos os actos da vida subterrânea das plantas cultivadas. 

Toda a sciencia do cultivador está e m conhecer as terras que agri-
culta, para poder submettel-as, conforme a natureza de cada uma, 
aos processos tão differentes e tão numerosos, de que dependem, na 
pratica, os mais brilhantes e consideráveis suceessos. 

Sendo meu exclusivo intento e único escopo contribuir também, 
de algum modo, para o levantamento da nossa agricultura e da clas
se agronômica que se vae constituindo, mau grado o nosso atrazo, por 
entre as esperanças vividas de melhor futuro, motivo para mim seria 
de máxima e intima satisfacção saber se do meu esforço, pequeno 
embora, pode resultar algum proveito, sob qualquer forma, para ellas; 
e, pois, outra recompensa não espero, que esta é suficientemente 
grande para encher litteralmente a medida dos meus desejos. 
S. Bento das Lages, 30 de Junho de 1897. 

§.. é'Utm. 



1NTR0DUCÇÃ0 

A agricultura, segundo a etymologia da palavra, é a arte de culti
var a terra; mas, considerada e m sèu vasto conjuncto, tem por objec-
tivo fazer conhecidas dos cultivadores as noções theorieas e praticas 
necessárias e indispensáveis ao cultivo da terra, afim de tornai-a 
capaz de produzir de u m a maneira mais vantajosa todas as plantas 
úteis ao homem e aos animaes domésticos. Assim definida, ella 
abrange, alem da producção vegetal, os processos de crear, multipli
car e engordar os animaes, que nos fornecem a carne, o leite, a lan, 
a gordura, as pelles e outras substancias que são matérias-primas 
que o h o m e m modifica, prepara e emprega em muitas industrias, 
sem fallar do estrume, que é a matéria fertilisante por excellencia 
das terras que cultivamos. Sendo sua primeira missão pôr em acção os 
elementos, que constituem a terra, e as forças que a atmosphera for
nece por intermédio das plantas, que são por sua vez o intermediário 
indispensável entre a terra e os animaes, pode-se dizer que ella oc-
cupa-se da producção dos seres organisados com o fim de obter co
lheitas vantajosas, sem exgottar o solo a expensas do qual elles vivem. 

A atmosphera e o solo collaboram grandemente no phenomeno da 
producção agrícola; podendo-se mesmo affirmar de uma maneira 
geral que elles dominam todas as operações e trabalhos do agricultor. 

A agricultura pode-se dividir em duas partes principaes: uma the-
orica e outra pratica. V e m d'ahi o dizer-se que ella é ao mesmo tem
po uma sciencia e uma arte. 

A agricultura theorica ou scientifica chama-se agronomia; consti
tuindo a parte pratica a arte agrícola propriamente dita. A primeira 
reúne todas as noções que as sciencias naturaes nos ministram e até 
mesmo as sciencias exactas e econômicas, e pelas quaes chega o 
cultivador a conhecer a natureza e composição da terra, assim como 
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as influencias que os agentes physicos e chimicos exercem sobre a 
vegetação; a segunda, baseada na experiência directa e de todos os 
dias, constitue a norma dè conducta do agricultor nos trabalhos di
versos e successivos que effectua para dispor a terra e m ordem a 
tornal-a mais apta á producção vegetal, modificando-a segundo as 
diversas circumstancias. 

O campo que se estadeia ao agricultor é immensamente vasto; e 
para estudar a agricultura e m toda a sua grande extensão, requer o 
methodo que a dividamos e m quatro partes: agrologia, phytotechnia, 
economia agrícola e zootechnia. 

A agrologia occupa-se especialmente das terras que podem ser 
cultivadas. Com o auxilio das sciencias geológicas, ella dá a conhe
cer aos agricultores a origem, a maneira de formação, a constituição 
e as propriedades de todos os terrenos que podem ser submettidos 
ao regimen aravel e ao império da cultura, classificando-os e m gru
pos, segundo os caracteres específicos de cada um. 

Como uma de suas diversas e mais proveitosas applicações, ella 
nos dá os meios de tornar propicia á vegetação das plantas úteis ou 
agrícolas, já mediante appropriadas substancias fértilisantes, já por 
processos de cultura adequados a sua natureza e conforme ás influ
encias do clima, cada u m a das classes em que se grupam os diffe
rentes typos de terreno. Assim, pois, a agrologia ensina a conhecer 
a terra que queremos cultivar ou que serve de base á cultura; mas 
como ella abrange varias operações e diversos trabalhos indispensá
veis para a melhor preparação do solo afim de tornal-o capaz de dar 
as melhores colheitas, pode-se subdividil-a em duas partes: u m a me-
chanica e outra puramente chimica. A primeira comprehende todos 
os trabalhos de lavrar ou rotear o terreno por meio de apparelhos e 
machinas próprios; e a ultima, todas as substancias fertilisantes e 
meios de corrigir os defeitos do solo. 

A phgtotechnia, ou economia dos vegetaes, applica especialmente 
trabalhos e cuidados relativos a cada planta, attendendo muito parti
cularmente as suas exigências naturaes durante todo o período vege-
tativo. 

Ella comprehende a cultivaçâo das plantas arr.enses, alimentares 
e industriaes. As plantas arvenses são os cereaes; as alimentares são 
principalmente as que nos fornecem os tuberculos e rhyzomas; e as 
industriaes são as que dão matéria prima ás diversas industrias agrí
colas, como a canna de assacar, o fumo, o café, o algodão, o linho, 
o cacau, etc. 
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Pertencera a esta divisão: 
A praUeultura, ou cultura dos prados e pastagens, onde crescem 

as plantas forrageiras, de que se alimentam os animaes domésticos; 
A siloicultura, ou cultura das arvores, que formam as florestas e 

mattas; 
A horticultura, ou cultura das plantas hortenses, ou hortaliças; 
A floricultura ou jardinicultura, ou cultura das plantas ornamen-

taes,que crescem nos parques e jardins; 
A arboricultura, ou cultura das arvores fructiferas ou de pomar; 
A viticultura, ou cultura das videiras. 
A economia rural estuda todas as questões que se relacionam com 

a producção agrícola por modo a permittir uma direcção mais racio
nal e mais vantajosa em todos os serviços da fazenda, afim de habili
tar o agricultor a auferir sempre a maior somma possível de resulta
dos econômicos. A escolha da terra de cultura que se deve preferir 
e m cada localidade ou sitio, a ordem e o methodo a seguir nas diffe
rentes operações, o serviço do pessoal agrícola e dos animaes de tra
balho, bem como o da contabilidade, são, entre muitas outras, ques
tões que altamente interessam á economia rural. 

Finalmente, a zootechnia dá ao creador o conhecimento das diver
sas raças de animaes domésticos e sua organisação, e do modo como 
se executam as funcções e mais vantajosamente se pode fazer a crea-
ção, a multiplicação e o aperfeiçoamento delles, e até mesmo a boni
ficação e o emprego mais rendoso de muitos dos seus produetos. 

De quanto acabamos de dizer, vê-se que a agricultura, tomada no 
verdadeiro sentido da palavra, não passa de uma grande industria; 
porque, para obter lucros, fabrica produetos por meio de outros pro
duetos, que lhe servem de matéria-prima. E' certo que ella não pode 
ser assimilada a algumas industrias, por exemplo á manufactora; mas 
não é menos verdade que tem sobre esta a vantagem incontestá
vel de multiplicar as matérias-primas, posto que, ao contrario de to
das, muito e muito dependa das estações, o que limita de alguma 
sorte a producção agrícola e lhe dá uma feição toda particular. Entre
tanto, quasi todas as industrias dependem da agricultura, que é a in-
dustria-mãe, a industria por excellencia, a industria que, pela exten
são considerável e pela especialidade de seus resultados, absorve a 
maior parte da actividade da humanidade laboriosa. 





CAPITULO I 

TERRA ARAYEL 

GENERALIDADES 

0 solo aravel, sustentaculo dos vegetaes e reservatório de todas as 
matérias sólidas e líquidas de que se nutrem os seres vivos, resulta 
da mistura de resíduos extremamente finos, provenientes da decom-
sição e trituração das diversas rochas, com os restos orgânicos de 
origem vegetal. 

Elle é constituído, pois, por uma mistura de argilla, areia, calcareo 
e húmus, que os instrumentos agrários dividem e mobilisam para o 
effeito de tornal-o capaz de servir melhor ao desenvolvimento das. 
plantas cultas. 

Deve o solo possuir qualidades taes, que sua influencia sobre a pro
ducção dos vegetaes cultivados seja a mais considerável e útil, de 
modo que fiquem preservados dos effeitos da seccura e da humidade, 
que tantas vezes prejudicam ás plantações; alem disto, deve offere-
cer ás culturas certa resistência ou estabilidade,, sendo todavia suffi-
cientemente permeável para poder proporcionar ás raizes das plan
tas os alimentos de que carecem; e, como succede que as qualidades 
ou propriedades essenciaes que deve elle offerecer para taes effeitos 
dependem immediatamente de sua origem geológica, de seu estado 
de divisão, do grau de tenuidade de suas partículas, alem de outras 
cousas, assume a maior relevância o estudo da terra lavradia ou agrí
cola sob o duplo aspecto de sua constituição physica e de sua nature
za ou composição chimica. E' sob a influencia do oxygenio, do ácido 
carbônico, da humidade, da seccura e da vegetação que as rochas, 
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ainda as mais compactas, desaggregam-se e reduzem-se a fragmen
tos de todas as dimensões e a pó mais ou menos fino ou impalpavel, 
os quaes, misturados com as matérias orgânicas e arrastados pelas 
águas, constituem as altutiões. 

Com a natureza das rochas varia a dos terrenos, umas e outros in
fluenciados sempre pelos agentes atmosphericos. 

E' assim que as rochas feldspathicas, que são tão numerosas, dão 
origem ás argillas e á potassa, que se encontram e m todos os terre
nos agrícolas. 

O feldspatho é u m silicato de alumina e potassa, que por desdobra
mento dá argilla e silicato de potassa. 

A natureza chimica das rochas altera-se em virtude de modifica
ções que soffrem os mineraes que as constituem, as quaes resultam 
não só de mudanças que se operam no estado chimico dos elementos, 
como também da exclusão de certos princípios. E' asüm que os felds-
pathos em que entram a potassa e a soda, perdendo estes alcalis, pas
sam ao estado de kaolino ou de argilla pura. 

Os detritos orgânicos resultantes da destruição espontânea da ve
getação existem geralmente em pequena proporção e m muitas terras, 
salvo as pretas ou de capoeira grossa, matta, várzea, etc, que muitas 
vezes os cotiteem em proporção muito apreciável. 
Todo solo aravel, enfim, é formado de fragmentos mais ou menos 

volumosos (pedras, seixos, grãos grossos de areia, arenas, etc), de 
areia mais ou menos fina, que a água não dilue e os agentes atmos
phericos não attacam, de matérias pulverulentas, mais ou menos des-
aggregadas ou divididas, que se deixam diluir n'agua e attacar pelos 
agentes do ar, e de terriço formado de restos de plantas, e de maté
rias orgânicas, que, sob a aeção dos agentes da atmosphera, decom
põem-se espontaneamente. 
Sob o ponto de vista agrícola, a argilla é o conjuncto das matérias 

terrosas que dao ao solo as propriedades de condensar o oxygeneo nt-
mosphenco e de reter a água, tornando a terra humida, tenaz e con
servadora dos produetos úteis da decomposição dos estrumes e enri-
quecendo-a de saes alcahnos e silicatos assimiláveis; a areia é o con
juncto dos grãos de quartzo ou silica pura, de rochas primitivas com
postas de silicatos de base de alumina, cal, magnesia, ferro, potassa 
ou soda e de calcareo ou carbonato de cal (areia calcarea), que tor-
Z^nl 7 a 8 m ° V e i S > P e r m e a v eis ao ar, á água e ao calor, e capazes 
dLZtlr G conservar a radiação solar; o calcareo é o conjuncto 
das matérias que na terra fazem effervescencia com os ácidos, uissol-



— 11 — 

vendo-se: é o carbonato de cal, ordinariamente misturado de phos-
phatos, sulfatos e outros saes de cal e magnesia, que, no estado pul-
verulento, aquelle em que preenche no solo u m papel todo especial, 
fornece ás plantas adubos mineraes, phosphatos e sulfatos de cal e de 
magnesia, e contribue para a decomposição dos estrumes orgânicos; 
o húmus, finalmente, representa a massa dos detritos das matérias 
orgânicas, que se encontram e m muitos terrenos. 

As terras que contêm muito pouca areia são também muito pouco 
permeáveis e muito frias; as que contêm pouca argilla não são are-
jadas, são tenazes e seccas, deixando que se dissipem os estrumes; 
as que não contêm sufficiente calcareo não permittem a decomposi
ção regular dos estrumes, podendo o solo ficar estragado pela putre-
facção subsecutiva; as que não contêm húmus, enfim, são pobres e m 
alimento para as culturas. 

As terras que possuem todas as qualidades agrícolas constituem 
o solo perfeito ou normal; mas para isto é preciso que ellas contenham 
os quatro elementos; e para que cada solo possua todas as proprieda
des agrícolas preciso é que encerre: 50 a 70 0/° de areia silieosa e 
calcarea, 20 a 80 Ju de argilla, õ a 10 0/° de calcareo pulverulento 
e õ a 10 0/° de terriço ou húmus. 

Com esta constituição especial a terra possue todas as qualidades 
agrícolas: é verdadeira terra franca; porque contém bastante areia 
para ser quente e permeavehbastante argilla para ser humida, arejada, 
tenaz, conservadora dos estrumes e favorável á nitrificação; bastante 
calcareo para fornecer os estrumes calcareos e decompor os orgâni
cos; bastante húmus para prover ás necessidades vitaes das culturas. 

Sob este ponto de vista as terras agrícolas podem naturalmente ser 
divididas em: silicosas, argillosas, calcareas e humiferas, conforme a 
preponderância de cada u m dos elementos que as constituem; entre
tanto, para o nosso objectivo, agora, basta dividil-as emterras fortes 
ou compactas e terras leves ou soltas. As primeiras são sempre argil
losas e contêm em grande abundância o silicato de alumina; as ulti
mas são quasi exclusivamente formadas de areia. 

As terras francas, participando por suas propriedades de umas e 
de outras teem o seu logar entre ellas. 

Ao conjuncto das matérias mineraes pulverulentas das terras ara-
veis insoluveis nagua e nos ácidos, convém insistir nisto, é que se 
deve attribuir o nome de argilla, matéria resultante, repitamos, da 
desaggregaçâo das rochas plutonicas, e pela maior parte formada de 
silicato de alumina, comprehendendo a parte restante resíduos pul-
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verulentos ou não decompostos chimicamente, unidos intimamente á 
massa argillosa, os quaes constam de ácido silicico combinado princi
palmente com a potassa, a soda, a cal, a magnesia e o oxydo de ferro 
em proporções infinitamente variáveis. Entretanto, muitas vezes, se
não sempre, nas argillas existe, no estado livre, o oxydo de ferro. 

As matérias mineraes pulverulentas solúveis nagua acidulada, e 
que resultaram da desaggregaçâo das rochas calcareas dos terrenos 
sedimentares, constituem o calcareo pulverulento. 

Estas matérias são essencialmente compostas de carbonato de cal, 
ou calcareo propriamente dito, e de saes mineraes, sendo os ácidos 
principaes o carbônico, o sulfurico, o chlorhydrico e o phosphorico, 
associados á cal, á magnesia, á potassa, á soda, á alumina e ao oxydo 
de ferro, em proporções variáveis. 

E m quanto a argilla fornece ás plantas silica solúvel, oxydo de fer
ro, potassa e soda, o calcareo dá-lhes cal e magnesia, carbonates, 
pliosphatos, sulfatos e chloruretos; sendo a composição destas duas 
matérias a mesma das substancias vegetaes. 

O terriço ou húmus fôrma o conjuncto das matérias orgânicas que 
se accumulam no solo, as quaes são naturalmente formadas dos mes
mos princípios mineraes e orgânicos que as substancias vegetaes, e 
são constituídos de carbono, hydrogenio, oxygenio e azoto, sendo os 
saes mineraes constituídos pelos ácidos carbônico, phosphorico, sul
furico, chlorhydrico e silicico, associados ás mesmas bases já anteri
ormente mencionadas. 
O estudo physico do solo aravel no laboratório tem importância e 

utilidade incontestáveis para a pratica agrícola; mas a importância 
que tem o da sua composição chimica é de incomparavel relevância. 
Eis a razão porque havemos de insistir ainda e sempre no estudo dos 
elementos constitutivos physicos e chimicos do solo aravel. 
De mais, ainda deixando de lado as condições e influencias clima-

tologicas, pode-se affirmar que é da constituição physica e da compo
sição chimica do solo que resulta a sua fertilidade ' 
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CAPITULO II 

PROPRIEDADES PHYSICAS DO 
SOLO ARAVEL 

As propriedades physicas dos elementos constitutivos do solo ara
vel determinam constantemente os effeitos e resultados tão differen
tes que se notam na pratica da agricultura. A constituição physica do 
solo tem muitas vezes u m a influencia mais directa sobre a cultura do 
que a sua natureza chimica. A maior ou menor tenuidade das matéri
as mineraes que constituem as terras, a tenacidade, a cohesão, a 
adherencia de suas partes, sua permeabilidade, seu poder de absorp-
ção para a humidade, os gazes, o calor e as matérias orgânicas, dan
do aos solos feições e valor differentes, exercem em presença da at
mosphera effeitos decisivos na pratica cultural. 

E m seu estado natural, forma a argilla pura solo pesado e consis
tente, e m que não ha vegetação prospera; entretanto esta mesma ar
gilla, reduzida a pó fino, calcinada, dá terra porosa, em que as plantas 
crescem admiravelmente; a silica, quando predomina no estado gros
seiro, dá terra quente e secca, onde os vegetaes definham e morrem 
á mingua de humidade, ao passo que, no estado pulverulento, fôrma 
solo às vezes tão humido que a vegetação não se faz; no mesmo caso 
está o calcareo, que, sendo grosseiro, produz, pelo excesso de seccu
ra, o mesmo resultado que, no estado pulverulento, por excesso de 
humidade. 

E' que o calcareo no estado de areia calcarea retém 29 0/° d'agua, 
ao passo que absorve 85 0/° no estado de pó fino; e assim também, a 
areia siiicosa, que retém 25 0/°, e no estado de silica fina chega a re
ter 280 partes d'agua! Estes factos explicam bem a diversidade infi
nita de aptidão das terras agrícolas, cujo valor não se pode estimar 
sem o conhecimento especial das qualidades physicas de cada uma. 

No capitulo quinto daremos os meios de apreciar e julgar algumas 
destas propriedades, que, por sua maior importância, devem ser estu
dadas por methodos mais rigorosos do que os arbitrários e vagos, de 
que usualmente os práticos se servem. 

A densidade do solo é o peso de u m certo volume de terra compa
rado com o mesmo volume d'agua. Procedendo-se com. diversas ter
ras a sua determinação, verifica-se que a areia é a parte mais pesada 
das terras araveis; que as argillas são tanto mais leves quanto menos 
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areia conteem; que o calcareo fino e o húmus, como o carbonato de 
magnesia, diminuem a densidade das terras e m que se acham, tor
nando-as pulverulentas, soltas, leves e seccas; de modo que o solo 
aravel, nas condições ordinárias, ó tanto mais pesado quanto mais 
areia contem, sendo, ao contrario, tanto mais leve quanto mais argilla, 
calcareo e húmus encerra. 

Mas, sendo o solo silicoso o mais pesado, é o argilloso o que maior 
resistência offerece aos instrumentos agrários, em virtude de seu grau 
de tenacidade e de sua adkerencia, propriedades a que se devem so
mente referir as expressões, de que usam os práticos, de solo pesado 
e solo leoe, as quaes nada têm que ver com o peso da terra, absoluto 
ou especifico. 

Também estas duas propriedades não se acham em proporção di-
recta com a faculdade da absorpção da água no solo, visto como a ex
periência mostra, de accordo com a pratica, que as terras humifera e 
calcarea fina, que a possuem em grau maior do que a argilla, são 
muito menos tenazes e coherentes. 

A humidade augmenta a coherencia das terras: os solos arenosos 
seccos não a possuem; mas logo que absorvem e reteem água adqui
rem grande cohesão. A adherencia á madeira é sempre maior do que 
á superfície metallica; isto se nota com todas as terras e a pratica das 
lavouras demonstra perfeitamente o facto. 

A cohesão diminue pelo frio, em virtude da congelação da água do 
solo, cujas partículas afastam-se em conseqüência da formação de 
pequenos crystaes de gelo. Também o calor forte diminue a tenaci
dade e a cohesão da terra, por tornar-se mais friavel e solta a parte 
argillosa influenciada pela temperatura alta; e neste caso a diminui
ção da cohesão conserva-se por mais tempo do que pelo frio. 

Dahi o êxito da ecobuagem. 
Mas, em geral, o grau de consistência do solo aravel ausmenta 

com a quantidade de argilla que contém. 
Todas as operações agrárias que tendem a diminuir a consistência 

das terras augmentam-lhes a permeabilidade, propriedade pela qual 
nitra-se a água atravéz de sua massa, bem como o ar e os gazes e lí
quidos nutritivos das plantas. A terra silicosa é a mais permeável, 
contrapondo-se, neste particular, ás argillas plásticas. 

Keleva notar, porem, que a circulação e m todos os sentidos da água 
terrestre nao pode ser devida somente á permeabilidade. De facto, a 
ascensão da humidade á superfície do solo, onde se exerce a evapo
ração, e em parte devida á acçâo capillar, á que deve-se attri-
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buir mesmo esta disseminação uniforme da humidade e m todas as 
partes do solo. Entretanto, a capilaridade está perfeitamente relaci
onada com a permeabilidade para produzir o phenomeno, que tanto 
aproveita á vida vegetal. Ella é tanto mais favorável quanto a per
meabilidade não é muito grande nas terras silicosas, nem muito insig
nificante nas argillosas ou compactas. Não se confunda, porem, com 
esta ultima propriedade a que tem a terra de absorver e reter a água, 
porque a quantidade de água que passa atravéz da terra depende 
aqui de sua affinidade maior ou menor para o liquido. Esta proprie
dade de absorver o solo a água, retendo-a entre suas moléculas sem 
a deixar escapar-se, influe muito sobre a fecundidade das terras. As 
silicosas sãó as que reteem menos água; as argillosas reteem tanto 
mais quanto menos areia conteem; as calcareo-silicosas menos do que 
as calcareas finas; as magnesianas são dotadas de grande affinidade, 
o que as torna impróprias á cultura, ao passo que as humiferas, sen
do as que mais água reteem, são as que mais aproveitam ás plan
tações. 

A aptidão que teem certas terras para restituir ao ar a humidade 
absorvida não é menos importante, porque o deseccamento do solo é 
muitas vezes necessário ás culturas. 

Mas, importa notar que se as terras que reteem por muito tempo a 
água, tornando-se por isso muito humidas e frias, são desfavoráveis, 
não são mais vantajosas as que se deseccam muito rapidamente, tor
nando-se por isso muito seccas e quentes. 

Neste caso ambas são defeituosas, e reclamam correctivos muito 
differentes. 

As terras silicosas e gypsosas são de todas as que mais prompta-
mente se deseccam, tornando-se por isso muito quentes. Os calcareos 
comportam-se de modos differentes, conforme suas diversas fôrmas: 
a areia calcarea torna o solo demasiado quente, ao passo que as ter
ras que conteem calcareo fino conservam por muito tempo a humi
dade; as argillosas deseccam-se tanto mais promptamente quanto 
mais areia encerram; as humiferas reteem fortemente a água e por 
isso custam mais a seccar que todas as outras; finalmente, o carbonato 
de magnesia retém muita água, que exhala-se difficilmente, tornan
do-se o solo muito frio e humido. 

Outras causas, porem, contribuem para tornar activa ou retardada 
a evaporação da água na superfície das terras, como a presença ou 
ausência de vegetação, as estações, etc. Quando as terras compactas 
reteem muita aguà apodrecem as raizes das plantas, que enlangue-
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cem, perdem as folhas e morrem; e quando são muito leves ou per
meáveis, amesquinha-se-lhes o desenvolvimento por falta de água 
sufficiente, tornando-se os solos seccos, e deseccando-se mais promp-
tamente do que os compactos. 

No estio a humidade moderada do solo é muito favorável á germi
nação e, porque encerra substancias nutritivas provenientes dos es
trumes decompostos, e que dissolveu, torna-se verdadeiro alimento, 
contribuindo ainda para dividir a terra e tornal-a mais permeável ao 
ar e mais accessivel ás raizes delicadas. Quando ella é excessiva, 
alem de apodrecer as raizes, torna exigua a vegetação; a falta de 
consistência dos órgãos foliaceos e o desenvolvimento, ás vezes ex
traordinário, das plantas tornam m á a qualidade dos produetos. Nos 
invernos rigorosos ella é quasi sempre funesta, sobretudo nas terras 
baixas. Ordinariamente, os solos humidos são frios e tardios na pro
ducção, posto que conservem no verão sua fertilidade, o que não se 
dá com todos; são, porem, precoces os que não se deixam impregnar 
d'agua, os quaes dão no verão uma vegetação enfezada, e e m quanto 
os produetos dos primeiros são sempre maiores, os dos últimos são 
ordinariamente insipidos. Tudo isto depende da affinidade ou capa
cidade que teem para a água certas terras, assim como da força com 
que a reteem. 

A humidade insufficiente ou excessiva é sempre prejudicial. 
O estado mais favorável da terra é aquelle e m que ella se mantém 

fresca; e ella acha-se em estado de frescura quando não está muito 
humida, nem muito secca, isto é, quando, qualquer que seja a estação, 
mantém a quantidade precisa e conveniente, sem deseontinuidade, á 
vegetação. Este estado, porem, não pode ser absolutamente determi
nado, visto como varia com muitas circumstancias independentes da 
natureza do solo. As terras que a 33 centímetros de profundidade re
teem constantemente 0,15 a 0,23 de seu peso d'asua são jusadas 
írescas, sendo reputadas seccas as que reteem menos de 0,10. 

A água de que o solo se impregna e que retém é tanto mais nociva 
quanto mais forte é elle e mais difficil é o accesso do ar entre suas 
partículas. 

As terras, geralmente, experimentam uma retraecão pelo desecca-
mento, a qual pode ser tal que ellas se fendam e m muitos pontos, com 
prejuízo das culturas, como suecede com os massapés de todas as cô-
íes. importa, entretanto, notar que de todas as terras a que toma 
maior retracçao e a humifera, e tanto mais releva notar isto quanto 
eiia, quando molhada, adquire considerável volume. Se as terras são 
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muito pobres em húmus, nota-se que a argillosa é a que perde, pelo 
deseccamentó, mais volume; é sempre nas argillas mais compactas 
que, no verão, mais fendas se produzem, sendo então estas as mais 
largas e profundas, facto que cessaria de se produzir, si, revolvendo-
as, se lhes ajuntasse certa quantidade de calcareo ou de areia. 

Esta propriedade é independente da faculdade que tem o solo de 
reter água; se assim não fosse, as terras calcareas finas não apre
sentariam muita affinidade para a água, como succede, e de que per
dem muito menos do que as argillosas. 

Assim também a consistência do solo pouco influe, porque as ter
ras humiferas teem menor tenacidade do que a argilla, ao passo que 
seu poder de retracção é considerável. 

Pela adjuncção do calcareo á terra consegue-se diminuir sua con
sistência e tenacidade; e alem desta vantagem de tamanha importân
cia pratica, tem elle outra influencia, qual a de augmentar á terra o 
poder absorvente para a água, a affinidade para os ácidos, a acção 
chimica sobre o húmus, propriedades que são próprias do calcareo e 
de que a areia é destituída. 

Não menos importante é o poder que teem as terras, no estado 
secco, de absorver a. humidade do ar; ó esta uma propriedade preci
osa, principalmente no verão, que é também quando delia maior par
tido tira a vegetação, em virtude da compensação que determina, 
durante a noite, da grande evaporação dada durante o dia, quando 
o solo absorve menos humidade atmospherica em virtude de ser a 
temperatura mais elevada do que durante a noite. As terras humife
ras são as que mais humidade tomam ao ar; as argillosas tomam tan
to menos quanto mais areia encerram; as silicosas puras são as que 
menos absorvem: vem dahi sua esterilidade. 

De u m modo geral, não absoluto, pode-se dizer que esta proprie
dade, pelo menos em certos casos, guarda uma proporção directa 
com a da retenção da água, porem quasi nunca com a do desecca
mentó. 

O poder de absorpção para as matérias orgânicas, propriedade em 
virtude da qual as terras as tiram aos líquidos e saes dissolvidos, que 
reteem em seus poros, tem também muita significação pratica. As ter
ras ricas em húmus são as que mais absorvem taes matérias; e as ar
gillosas, como as calcareas, absorvem e reteem em seus poros os 
phosphatos dos estrumes líquidos, o ammoniaco e o carbonato de po
tassa. 

O poder de absorpção para os gazes manifesta-se quando a terra 
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acha-se humida ou mesmo coberta d'agua, e então absorvem o oxy-
genio. De todos os solos os que mais o absorvem são os humiferos, 
sobre os quaes elle reage tomando-lhe uma parte do hydrogenio 
para formar água, desprendendo-se ácido carbônico. 

Quando a terra humifera está coberta d'agua toma a côr preta no 
fim de algum tempo, formando-se húmus carbonoso. 

O calor atmospherico activa a absorpção do oxygenio pelo solo, 
ao passo que a humidade a difficulta, senão impede totalmente. 

As terras argillosas também tomam ao ar o seu oxygenio, mas em 
menor quantidade. 
Estas terras são geralmente ricas em ferro, que nellas condensa, 

porem menos do que nas primeiras, o oxygenio absorvido. Ordinária^ 
mente, o ferro acha-se em combinação com os ácidos orgânicos, so
bretudo com o ulmico; seu estado de oxydação é apenas apreciável e 
em tal estado o protoxydo, unindo-se a maior quantidade de oxyge
nio transforma-se emperoxydo. A superoxydação do ferro nas ter
ras, e notadamente nas argillosas, determina nellas a formação de 
ammoniaco á custa dos elementos do ar e da água, o qual o solo ab
sorve e retém em favor das culturas. 
As terras, assim como absorvem no meio ambiente o vapor d'agua, 

tiram também o ammoniaco nelle existente, o qual entretanto nem 
sempre fica retido no solo, sobretudo se este é muito exposto ao ar, 
principalmente ao ar humido; todavia sua estabilidade é real em 
quanto as terras se conservam seccas. 

Se ha no solo muita matéria humifera e o ar, alem de humido, não 
se renova facilmente, grande parte do ammoniaco transforma-se gra
dualmente em ácido azotico pelo oxygenio do ar, cuja absorpção pelo 
solo pode-se dizer que, como acabamos de ver, faz-se chirnicamente; 
entretanto, independentemente da absorpção produzida pelo húmus e 
pelo ferro, nota-se que as terras apoderam-se do gaz physicamente, e 
taes são as que, não contendo nem ferro, nem húmus o absorvem, 
como os solos calcareo fino, e magnesiano. 
Como se vê, em virtude desta propriedade physica as terras gosam 

do poder de absorver o oxygenio, o azoto, o ácido carbônico, o vapor 
d água, enfim todos os fluidos gazosos do ar, tão indispensáveis ás 
acçoes chimicas da terra, ao desenvolvimento das partes orgânicas e 
a germinação das sementes. 

A absorpção do ar pelo solo, contribuindo para a conversão das ma
térias orgânicas, que elle encerra, e m princípios nutritivos, concorre 
em alto grau para tornal-o fértil e tanto mais quanto elle se torna 
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mais poroso pelas lavouras, cuja efficacia então se evidencia de modo 
o mais satisfactorio no sentido do desenvolvimento desta importante 
faculdade, de que, como acabamos de ver, gosam os terrenos agrícolas. 

A que elles teem de absorver e reter o calor não é também sem 
grande importância, porque as variações de temperatura influem 
grandemente sobre o desenvolvimento das culturas e especialmente 
sobre o phenomeno germinativo. Cada terra tem uma affinidade maior 
ou menor para absorver e reter o calor por força da diversidade de 
sua natureza; e as variações de temperatura, á parte a composição 
natural da terra, andam com as horas do dia, os movimentos do ar e 
a exposição, côr, etc do solo. De dia, ao contrario do que occorre á 
noite, a camada superficial da terra accusa sempre temperatura mais 
elevada do que a do ar; mas, todos os solos não se esquentando do 
mesmo modo, todavia a variação das differenças de temperatura com 
o ar obedecem a uma lei constante, que é para todos a mesma. 

O aquecimento das terras pelos raios solares depende principal
mente de seus differentes graus de humidade, da côr differente de 
sua superfície, de sua composição chimica e finalmente dos differen
tes ângulos que os raios solares formam incidindo sobre a terra. 

Estas diversas influencias merecem ser nomeadas. 
As terras humidas são alguns graus menos quentes do que as sec-

cas da mesma natureza, provindo a differença de temperatura da 
proporção de calorico empregado na evaporação mais ou menos acti-
va da água, de que se acham embebidas. 

Eis porque as chuvas extemporâneas retardam as colheitas. 
O solo coberto de vegetação tem sempre temperatura menor do 

que a do ar, e menor do que todos os outros em condições oppostas. 
A côr da superfície influe singularmente sobre o poder de absorp

ção e retenção do calor pelas terras. As de côr escura, absorvendo 
grande somma de raios calorificos, aquecem-se mais depressa do que 
as de côr clara. As terras turfosas e humiferas, argillosas ou silicosas, 
são sempre mais quentes do que todas as outras. 

De modo que a côr do solo antecipa a epocha da colheita; isto dá-se 
principalmente nos solos silico-humiferos. 

A natureza chimica exerce também influencia manifesta, fazendo 
variar muito o grau de aquecimento e de retenção do calor. As terras 
silicosas são as que teem a maior capacidade para o calorico: são as 
que mais o absorvem e reteem; dahi vem a grande seccura de taes 
solos, especialmente no estio. As terras de areia das regiões sitas á 
beira mar excedem de muitos graus a temperatura do ambiente; e 
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ainda depois do sol posto, não só estas, e ellas principalmente, como 
todas as terras em que entra a areia e m grande proporção, conser
vam ainda uma temperatura mais elevada do que quaesquer outras. 

As que menos reteem o calor são as humiferas, quando se compa
ram volumes eguaes de terras; mas, em peso, ellas reteem uma tem
peratura muito elevada. Esta faculdade, comparados volumes eguaes, 
pode-se dizer que está em relação directa com o peso das terras; de 
modo geral, as terras de maior densidade são as que teem o poder de 
reter mais calor. Ora, como já vimos, a areia é o mais pesado dos ele
mentos componentes dos solos; não é muito, pois, que os terrenos 
areientos sejam os que absorvam e retenham mais calor. 

Quanto ao angulo de incidência dos raios solares, importa notar a 
diversidade dos factos dependente do grau de inclinação differente 
do terreno relativamente á luz. De u m modo geral, pode-se affirmar 
que a quantidade de calor absorvido pelo solo é tanto maior, quanto o 
angulo que este fôrma com os raios solares mais se approxima de 90°, 
o que quer dizer que elles cahem mais perpendicularmente sobre a 
superfície do terreno. As terras de superfície horisontal são, pois, as 
que mais directamente experimentam a acção dos raios solares. 

A côr, a humidade e o angulo de incidência dos raios do sol são as 
circumstancias mais influentes sobre o aquecimento dos terrenos. 

Depois destas propriedades e influencias sobre o solo aravel, mere
ce muita attencâo, pela influencia extraordinária que tem sobre o 
valor dos terrenos, a profundidade da camada aravel, aquella em que 
se contêm a matéria humifera de que se aproveitam as plantas cultas. 
A espessura desta camada merece ser notada; porque a terra, qual
quer que seja, é tanto melhor quanto mais profunda é ou se tornou 
pelas lavouras, isto é, pela cultura. 

O solo superficial aproveita a u m numero muito limitado de vege
taes. 

E m summa, as propriedades physicas das terras agrícolas depen
dem, antes de tudo, das proporções relativas e do estado dos elemen
tos que as constituem; e quanto a respeito acabamos de dizer não pas
sa de questões numerosas e diversas que concernem todas aos quatro 
elementos originários do solo aravel: areia, argilla, calcareo e húmus 
em proporções infinitamente variáveis 
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CAPITULO III 

IMPORTÂNCIA DAS ANALYSES 
DO SOLO 

Do que, em geral, acabamos de dizer acerca da constituição phy-
sica e da composição chimica do solo aravel, deprehende-se ̂ mmedi-
atamente a grande importância que tem o seu estudo no laboratório, 
maxime tendo-se e m vista os resultados culturaes que cada agricul
tor alcança ou pode auferir nas diversas situações. 

A terra agricultada não pode ser exclusivamente considerada como 
u m simples sustentaculo da planta, nem somente encarada sob o seu 
aspecto physioo, senão também e simultaneamente como u m recipi
ente que é ou deve ser de elementos de nutrição. Não se deve, sim, 
considerar simplesmente as propriedades e qualidades physicas, cujo 
estudo, embora indispensável, é evidentemente insuffíciente para 
conduzir-nos á solução de certos problemas culturaes; porque o pre
ponderante papel que em todos os casos manifesta a natureza chimi
ca da terra projecta luz muito mais intensa no espirito do cultivador 
que se empenha na solução das questões obscuras. E' certo que, ape
sar dos progressos que a chimica tem realisado ultimamente, não se 
pode ainda pela analyse do solo resolver todos os problemas agríco
las; mas a verdade é que sem o seu concurso nada de positivo se sa
beria acerca das quantidades relativas dos princípios úteis ás plantas, 
dos que e m reserva ficam no solo, dos que lhe faltam, da natureza 
dos que lhe devem ser encorporados como adubo ou eorrectivo, não 
sendo absolutamente possível ajuizar com acerto sobre as causas da 
esterilidade da terra em geral ou relativamente a cada cultura deter
minada e menos ainda julgar das condições de assimilabilidade de 
certos princípios nutritivos existentes no solo ou que se lhe quei
ram ajuntar. 

O conhecimento completo da natureza de u m solo agrícola impõe 
três espécies de determinação, cada uma das quaes fornece dados 
positivos e exactos sobre o valor da terra; fornecendo todos elles ele
mentos seguros pelos quaes pode-se deixar guiar o agricultor intelli-
gente. 
Estas determinações comprehendem as analyses mechaniea, phy-

sico-chimica e chimica do solo. 
Pela analyse mechaniea dá-se á terra a analysar o tratamento pré

vio indispensável, determina-se a densidade e outras propriedades 
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do solo, realisa-se a separação dos elementos por ordem de grossura, 
enfim chega-se a indicações muito úteis ao conhecimento da terra. 
Pela analyse physico-chimica separa-se a areia da argilla e deter-
ínma-se exactamenle, hoje, a quantidade de cada elemento do solo, 
cuja constituição se fica conhecendo com o rigor desejável. Pela 
analyse chimica chega-se a dosar, u m por um, todos os elementos de 
nutrição das plantas, existentes no solo, de modo que pela determi
nação delles tem-se os diversos coefficientes da fertilidade da terra. 

O papel preponderante que hoje tem a analyse chimica no estudo 
das questões de agricultura pratica, nos paizes mais adeantados, ex
plica satisfatoriamente os progressos que nas explorações ruraes 
europeas se têm realisado nos últimos tempos. 

Se o fundamento da agricultura é o conhecimento das terras que 
exploramos, no conceito de O. de Serres, e se, no dizer de F. Masure, 
toda a sciencia do agricultor está em conhecer bem as suas terras e 
cultival-as segundo a sua natureza, a importância que tem a analyse 
chimica do solo aravel é de tal ordem que impõe-se á comprehen-
são commum. 

Estas analyses requerem, porem, boas amostras de terra. Vejamos 
como se pode obtel-as. 
MODO DE APANHAR A TERRA 

O modo porque se deve, no campo, apanhar a terra a analysar no 
laboratório requer algumas instrucções, que devem ser rigorosamen
te observadas. 

E' uma questão á que, actualmente, nas estações agronômicas, não 
se liga menos importância do que ao exame das condições geraes do 
solo e ás differentes instrucções ou informações que na localidade 
podem ser colhidas sobre a terra. 

O campo que se quer analysar pode .ser homogêneo, ou compor-se 
de terra variável por seu aspecto e por sua natureza. 
ISo primeiro caso pode tratar-se de u m solo que e m toda a sua ex

tensão pertença a uma só formação geológica, e então deve-se divi
dir a área por linhas transversaes, cuja direcção sua forma e configu
ração determinam. Si o solo fôr francamente arenoso, calcaWou 
argilloso basta marcar uns 10 a 15 pontos, a piquetes, por hectare. 
depois de limpos estes pontos, á enxada, de folhas, restos de vegeta-
r ^ n detatrae outras materias aecidentaes, em uma superfície de 
O- ,50 a 0 ,60 de lado, faz-se u m buraco de paredes verticaes e tira-se 
para fora a terra, que se lança para longe. Estando o buraco limpo 
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com a pa, azendo-se u m certo numero de secções perpendiculares 
para extrahir uns quatro ou cinco kilogrs. de terra; que se reco]hem 
em sacco posto dentro de u m cesto. xeuJiiieni 
Procede-se da mesma forma nos outros pontos, para ter-se uma 

composição média da terra. 
Faz-se, ou não, conforme os casos, intima mistura de todas as amos

tras, em u m lençol de lona ou sobre uma esteira de palha tecida, por 
sombi a Pa* a t6lTa misturada a areJar ou enxugar em logar 
Toma-se uma porção, uns quatro ou cinco kilogrs.; e, estando a ter
ra secca, despeja-se e m um'balde ou sacco, que, depois de marcado 
íaz-se conduzir para a casa. No acto de misturar as amostras sepa
ram-se as pedras os seixos maiores do que uma noz, o cascalho, gara-
vetos, etc, notando-se o numero dos primeiros, relativo a um certo pe
so de terra, seu tamanho e sua natureza geológica e chimica. No caso 
de apresentar o solo pontos muito differentes, em cada u m delles de
ve-se tomar uma amostra, procedendo-se em tudo mais como iá ficou 
dicto anteriormente. 

Depois, e pela mesma maneira, passa-se a tomar a amostra do sub
solo, podendo-se utilisar os buracos jà praticados. 
A profundidade aqui pode ser egual á do solo cultivado. Quando o 

solo estiver coberto de arvores a terra do sub-solo deve ser tirada 
0m,40 a 0m,50 abaixo do plano onde se extendem as raizes. 

Taes são os methodos geralmente adoptados; entretanto outros ha 
preferidos, que parecem dar melhores resultados para o exame chi-
mico da terra aravel; aqui, porem, tudo depende menos de conven
ções e concepções theoricas do que do ponto de vista em que se collo-
ca o investigador, que procura, antes de tudo, determinar as aptidões 
da terra para produzir colheitas, isto é, que da totalidade dos diffe
rentes elementos que constituem o solo procura conhecer a parte 
somente que tem verdadeiro e immediato valor como alimento das 
plantas, a despeito da imperfeição dos meios de investigação de que 
se dispõe ainda hoje. 
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CAPITULO IV 

PREPARAÇÃO DA TERRA NO 
LABORATÓRIO 

0 especimen médio da terra, obtida pelo modo que acabamos de 
descrever, não é logo submettido á analyse, mas dividido em duas 
partes: uma mais fina, que constitue a terra propriamente dieta a ana
lysar, e outra mais grosseira, que é apenas submettida a ligeiro exa
m e indicativo de suas propriedades physicas. Todavia, em alguns 
casos, convém aprofundar mais o exame desta terra para se poder 
conhecer u m pouco mais sua composição mineralogica, as substancias 
úteis que pode fornecer ao solo, mais tarde, quando se effectua a sua 
decomposição e reduz-se a partículas tênues. A separação e m terra 
fina e grosseira faz-se por meio de uma peneira de fios de latão, tendo 
dez malhas por centímetro, separadas de u m millimetro. 
A terra a peneirar deve primeiramente ser secca ao ar, esmigalha-

dos com os dedos todos os pequenos torrões que se tenham formado 
por agglomeração de partículas. Os grãos pedregosos não devem ser 
quebrados, devendo-se evitar o emprego da trituração em almofariz, 
afim de se não desnaturar a terra a analysar com o pó fino resultante 
da porphyrisação dos pequenos fragmentos rochosos. Os seixos são 
lavados com água que se derrama por cima da peneira para tirar to
das as partículas terrosas adherentes, depois do que secca-see pesa-se. 

Toma-se também o peso da terra fina. E m uma porção determi
nada, ordinariamente 100 grms., dosa-se a humidade e, por simples 
calculo, reduz-se toda a terra ao estado seceo. O resto da amostra 
põe-se em u m frasco fechado. Tem-se assim as proporções de terra 
fina e de seixos, que são examinados sob o ponto de vista mineralo-
gico, não sendo diffícil o reconhecimento da natureza da rocha. 

A terra fina é guardada e m u m frasco, onde conserva ainda u m 
pouco de humidade hygroscopica, mas como já se determinou a pro
porção de água que ella contem, querendo-se tomar u m a parte para 
analysar, esta deve corresponder a u m peso exacto de terra secca. Se 
a humidade existente está na proporção de 10 % e si se quer operar 
sobre 20 grms. de terra secca, deve-se tomar da amostra mais 2 grms., 
22, o que simplificará o calculo dos resultados da analyse, que refere-
se sempre a terra secca. 

Até aqui temos considerado o caso das terras leres ou soltas; veja
mos agora como se procede com relação ás terras compactas. 



— 25 — 

Si submettida ao deseccamento, ao ar, a terra ainda apresenta-se 
compacta a ponto de não poder ser dividida á mão, deve-se esmiga-
Ihal-a, sem empregar muita força, com u m malho ou cepo de madeira, 
e peneirar a porção operada, procedendo-se assim até o fim. O malho 
pode ser substituido por uma garrafa, que se faz trabalhar á guisa 
de rallo, procurando-se evitar a trituraçâo dos grãos seixosos. 

Entretanto, ha terras compactas que resistem a taes meios, tal é a 
quantidade de argilla que encerram. Deve-se então proceder assim: 
humedece-se e desmancha-se a terra em água, fazendo-se uma pasta 
clara que se deita em peneira e lava-se sob u m filete d'agua, afim de 
operar-se a passagem de toda a parte fina, recolhendo-se a parte 
grosseira, que ficou na peneira, para seccar e pesar. Deixa-se deposi
tar o liquido barrento, decanta-se a água superabundante e passa-se 
o deposito para uma cápsula, afim de obter-se uma pasta firme, após 
deseccamento em banho-maria, a qual, sendo mexida, torna-se ho
mogênea, como convém, para delia tomar-se uma parte proporcional, 
como já ficou dicto com relação ao caso das terras soltas, mas após a 
determinação da humidade. 
EXAME GERAL DO SOLO 

As indicações que demos sobre o modo como se deve operar para 
a obtenção da terra destinada ao laboratório, apesar de sua importân
cia, seriam ainda insufficientes para orientar o analysta nestes traba
lhos de pura applicação da chimica á agricultura, se ficassem des
acompanhadas de outras iustrucções necessárias, taes como as que 
podem ser adquiridas por u m exame das condições geraes do solo. 
A analyse da terra aravel submettida a uma exploração racional não 
pode ser simplesmente uma ordem abstracta de investigações subor
dinadas ás concepções absolutas da theoria; ella deve, para poder 
contribuir com proveitosos subsídios para as soluções praticas da 
agricultura, constituir-se uma fonte de instrucções e esclarecimentos 
a que o cultivador recorra com proveito todas as vezes que não en
contre nas cifras das dosag&ns Ja interpretação justa ou a significa
ção real dos factos. j» 

E' muitas vezes por meio de comparações que se pode tirar dos 
resultados das analyses conclusões verdadeiras, que habilitem o cul
tivador a comprehender e a apreciar melhor o valor do solo, das co
lheitas, dos processos, dos fertilisantes, etc Por estas e outras razões, 
que não podem ser aqui explanadas longamente, é que não se deve 
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abrir mão daquelle exame, que reduz-se a procurar indicações sobre 
a natureza geológica do solo, a de suas camadas profundas, sua na
tureza physica apparente, seus fosseis, suas rochas características, 
sua altitude média, sua orientação, seus declives, os trabalhos de que 
tem sido objecto, como drenagem, irrigações, lavouras, estrumações, 
suas águas, etc. Alem disto, esclarecem o espirito muitos factos, que 
importa também investigar: os dados meteorológicos locaes, nume
ro de dias chuvosos por anno, altura média da água que tem cahido, 
temperaturas média, máxima e minima, freqüência das trovoadas, 
sentido das correntes de vento, abrigos, systema de cultura, quali
dade e quantidade de estrume por hectare, natureza dos afolhamen-
tos e colheitas, rendimentos médios annuaes, etc. 
Completam, finalmente, estas precisas indagações muitos outros 

dados descriptivos, históricos, estatísticos, econômicos, que seria alta
mente vantajoso consignar, sobretudo quando se tivesse em vista 
fazer a descri peão completa de um terreno agrícola. 
As cifras das analyses dão-nos uma ideá da riqueza das terras, 

mas não a expressão verdadeira da composição dellas, taes como 
existem nas condições naturaes. Os factos da observação são neces
sários porque ensinam a fazer no resultado das analyses as precisas 
correcções e a interpretar de uma. maneira justa os dados numéricos 
que ellas fornecem e de que o agricultor intelligente tira importantes 
conclusões praticas para o melhoramento de suas culturas. 
Porque, emjbora antecipando os factos, preciso é que declaremos 

aqui: consideradas em si mesmas, as cifras das analyses pouco valem; 
exprimem apenas a composição da terra. Ora, este só conhecimento 
é insuficiente para dar-nos a perceber as aptidões da terra e os me
lhoramentos de que carece. E' pela comparação das cifras das ana
lyses, secundada pelo exame das condições geraes ou naturaes do 
solo, com os resultados culturaes, que ellas adquirem um valor pra
tico real. 
CAPITULO V 

ANALYSE MECHANICA 
PREPARAÇÃO DA TERRA A ANALYSAR 

Toda terra que se quer submetter á analyse deve soffrer uma pre
paração previa, e esta consiste no seguinte: espalha-se a terra em ci
ma de uma mesa ou estrado e procura-se esmigalhal-a á mão, o que 
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se consegue quando ella contém pouca humidade. Quando ella forma 
bolas ou prismas é porque acha-se muito humida; e quando fôrma tor
rões duros, que não podem ser facilmente esmigalhados á mão, é 
porque está muito secca. Convém então, segundo os casos, seccal-a 
ao ar livre ou ajuntar-lhe, ás gottas, alguma água, até que adquira 
estado em que seja possivel e fácil a operação, tal como convém 
realisal-a. 

Estando já toda ella dividida á mão, deve-se abandonal-a por algum 
tempo ao ar livre, tendo-se o cuidado de revolvel-a de quando em vez 
até que perca quasi toda a água hygrometrica. 

Neste estado, procede-se á determinação de sua densidade appa-
rente, da dos elementos por ordem de grossura, de sua densidade re
al, de sua faculdade de embebiçâo, etc. 
DENSIDADE APPARENTE 

A densidade apparente da terra em analyse é o peso de um litro 
desta terra, levemente comprimida á mâò. Determina-se assim este 
peso: toma-se u m vaso cúbico de metal, de decimetro de lado interior, 
e enche-se de terra secca ao sol, battendo-se, de cada vez que elle 
«recebe a terra, com o fundo sobre a mesa, para acamar a terra, e, 
estando cheio até ás bordas, leva-se á balança Roberval, collócando-
se na outra concha uma tara. Estabelecido o equilibrio, esvasia-se a 
medida e restabelece-se o equilibrio com pesos conhecidos: tem-se 
então o peso especifico da terra, o qual varia muito com a natureza 
geológica e chimica de cada solo. 

Com este peso determina-se o da camada em que- haurem as plan
tas o seu alimento. 
' Se, pelo processo descripto, acha-se para o peso da terra 1600 

grms. (limite máximo de variação do peso especifico) por litro e se a 
camada cultivada tem de espessura 0m,20, o volume da camada la-
vradia (10.000 metros X 0ra,20) é de 2.000 metros cúbicos e o peso 
da camada cultivada (1.600 kilogrs. X 2.000) de 3.200.000 kilogrs. 
ou 3.200 toneladas métricas. 

Conhecendo-se a quantidade centesimal de cal, potassa, ácido 
phosphorico, etc, desta terra, determina-se facilmente o peso, por 
hectare, de cada u m destes elementos na camada lavradia. 
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S E P A R A Ç Ã O D O S E L E M E N T O S 

A separação dos elementos da terra opera-se por ordem de gros-
sura. Estes elementos são os fragmentos de rochas, os seixos de to
dos oh tamanhos, os grãos de dimensões diversas que a terra contém, 
e cujas proporções relativas convém determinar com exactidão; visto 
como, em identidade de condições, cresce o grau de fecundidade da 
terra com o estado de disseminação physica dos elementos nutritivos, 
taes como a cal, o ácido phosphorico, o azoto e a potassa, que, como 
sabemos, constituem com a magnesia e o ácido sulfurico as matérias 
que mais importa procurar ou dosar no solo, por isso que as outras. 
que entram na composição das plantas cultas, são muito abundantes 
na natureza. 

Com três peneiras metallicas, cujas malhas apresentem os afasta
mentos de 0m,001 (A), 0m,002 (B) e 0m,005 (C), obtem-se terra fina, 
terra media, pequenos seixos, e seixos, chamando-se seixos a tudo o 
que fica na peneira C. 
Fazendo-se passar u m kilogr. de terra secca ao ar por estas penei

ras, fica ella separada em quatro lotes. A que passa atravéz da pe
neira A, isto é, a terra fina, é a que se toma para a analyse chimica. 
Pesa-se cada um dos lotes e do confronto das cifras ajuiza-se logo 

do estado physico da terra. 
Com u m agitador molhado em ácido azotico examinam-se os seixos, 

que podem ser separados em calcareas e silicosos, pela effervescen-
cia produzida em alguns dentre os que não se deixaram atacar pelo 
ácido, tomando-se o peso dos dois lotes assim formados. Se não fosse 
tão longa a operação, em virtude das dimensões dos pequenos seixos, 
podia-se operar do mesmo modo com a terra da peneira C, para ter-
se a indicação da taxa 0/° de seixos calcareos que ella encerra; por 
isto tomam-se 50 grms. desta terra que se ataca pela água acidulada 
ate que cesse o desprendimento do ácido carbônico; decanta-se, la
va-se e secca-se o residuo, que se pesa para ter então, por differença, 
a porcentagem dos seixos calcareos. 
DENSIDADE REAL 

A densidade real ou peso especifico determina-se deste modo: em 
H S + f r

n m e n t í d
+
0 " 0 l í Wonta de 100 c c, graduado em meio cent, 

nSíío n a g U a dlstlllada ate ° tra<?° 50 e em seguida, mas vagarosa
mente para nao se formar bolo na superfície do liquido, 100 grms. 
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de terra fina obtida pela peneira A. Imprime-se ao apparelho um 
movimento circular da direita para a esquerda e vice-versa para ex-
pellir as bolhas de ar, e depois deixa-se depositar a terra para, incli-
nando-se convenientemente o apparelho, descerem para o fundo com 
a água as partículas existentes nas paredes do vaso. Depois de suffi-
ciente repouso, lê-se o volume total occupado pelas 100 grms. de 
terra, e, dividindo o numero 100 pelo volume achado, tem-se determi
nado a densidade real da terra. 

METHODO DE DAVY 

O methodo que acabamos de descrever dá resultados exactos; mas 
este outro, conhecido também sob o nome de methodo do frasco, é um 
dos mais commodes para os agricultores. 
Toma-se exactamente o peso da terra bem secca e deita-se dentro 

de um frasco de bocca larga, de dois decilitros de capacidade, conten
do água até ao meio, isto é, um decilitro deste liquido. Pouco a pouco 
vae a água subindo até á bocca do frasco. 
Mas como se deve ter já determinado a quantidade de terra precisa 

para encher inteiramente o frasco, o peso delia occupa naturalmente 
o mesmo volume ou logar que um decilitro d'agua, porque faltava exa
ctamente um decilitro deste liquido para occupar a capacidade de 
todo o frasco, que sabemos ser de dois decilitros. U m decilitro d'agua 
á temperatura ordinária pesando 100 grms., o peso da terra um certo 
numero de vezes é o seu peso especifico, comparado com o da água 
que é 1.000. 
Suppondo, por exemplo, que a terra é silicosa e que para encher o 

frasco completamente foram precisas 275 grms., 3, é claro que estas 
275, grms., 3 de areia occupam o mesmo volume ou logar que um de
cilitro d'agua que pesa 100 grms. Logo a areia pesa, sob o mesmo 
volume, 275 grms., 3 ou quasi três vezes tanto. Portanto 2 grms., 753 
representam o peso especifico da terra arenosa, comparado com o da 
água que é 1.000. 
FACULDADE DE EMBEBIÇÂO 
Em uma caixa de folha de Flandres com o fundo litteralmente co
berto de pequenos seixos e provido de um orifício no meio para a sa-
hida da água deita-se uma porção de terra de modo a formar uma 
camada de 20 cents. de altura (representando a altura média da ca
mada aravel); satura-se de água até que fique a terra naturalmente 
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calcada; depois deixa-se operar o deseccamento ao ar para se hume-
decer de novo a terra com água; deixa-se o liquido escorrer e dosa-se 
depois a humidade de u m peso determinado de terra. Fica-se conhe
cendo a quantidade d'agua que pode reter u m peso ou volume dado. 

A propriedade de embebição do solo varia com o grau de eompres-
sibilidade e de tenuidade da terra. 
—Pode-se também determinal-a pela dosagem directa da água es

corrida, depois de ter a terra ficado exposta á chuva durante alguns 
dias. Muitas vezes dá-se preferencia a este methodo, que é mais sim
ples e expedito, convindo, por isso, aos agricultores. 

APTIDÃO PARA ABSORVER E RETER A ÁGUA 

A propriedade que tem o solo de absorver e reter a água quasi 
nada differe de sua permeabilidade, propriedade esta e m virtude da 
qual deixa a terra filtrar a água atravéz de sua massa, assim como os 
líquidos nutritivos ou estimulantes, o ar e os gazes, que então podem 
chegar ás extremidades espongiolares das raizes dos vegetaes. 

A absorpção e retenção da água entre as moléculas da terra é uma 
das propriedades mais importantes do solo, porque influe muito sobre 
a sua fertilidade. 
Sua apreciação pode fazer-se da maneira seguinte: toma-se um 

pouco de terra (20 grms.) e deseeca-se a 40 ou 50° durante meia 
hora; depois deita-se a terra em uma cápsula, ajuntando-lhe água 
sufficiente para fazer uma pasta clara. 

Lança-se, em seguida, tudo em u m filtro previamente molhado e 
pesado, lavando-se a cápsula com água, que se despeja por cima do 
filtro, de modo a não perder-se nenhuma parcella da terra. Quando 
não pinga mais água do filtro, pesa-se. 
O augmento de peso provem da quantidade de liquido absorvido 

pela terra, indicando assim a faculdade que tem elle de reter a água. 
Deduz-se o peso do filtro do da terra secca, e a differença achada 

do peso da terra que ficou no filtro, depois de sua embebição com
pleta. A cifra achada agora representa a quantidade d'agua absorvi
da e retida pela terra. 

O calculo, como se comprehende, reduz-se a u m a simples propor
ção directa. 
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APTIDÃO P A R A SECCAR A O A R 

Aprecia-se a propriedade, que tem a terra molhada para restituir 
mais ou menos rapidamente ao ar atmospherico a humidade de que 
está impregnada, procurando-se determinar, pela perda de peso, du
rante meia hora, no mesmo ar, quanto cada porção ou amostra diffe-
rente de terra deixa exhalar sobre a proporção que ella encerra, A ter
ra deve ser tomada em estado de completa embebição. Tomam-se 
discos de metal branco, de umdecimetro quadrado, com egual quanti
dade de terra humida, dos quaes toma-se o peso antes de leval-os ao 
forno ou á estufa, onde deve reinar uma temperatura constante de 30° 
O local deve ser deseccado por meio de fragmentos de chlorureto de 
cálcio fundido. 

No fim de uma hora retiram-se os discos para pesar ainda uma vez, 
indicando agora a differença de peso a quantidade d'agua evapora
da. Desecca-se completamente a terra para se poder conhecer a pro
porção de liquido contida no principio. 

Reduz-se a quantidade d'agua contida na terra a 100o- para ter-se 
u m ponto de comparação geral. Querendo-se saber quanto perdem 
100 partes d'agua, faz-se uma simples proporção, sabido quanto de 
liquido exhalado perdeu o que se continha na terra no começo da 
operação. Exemplo: 

/a pesada—Peso da terra humida 310 grs. 
Peso da mesma terra depois de 1 h. de exposição a 30° 260 

Peso da água exhalada nesse tempo 50 
ia. pesada—Peso da terra humida 310 grs. 
Peso da terra bem secca 200 

Água contida no começo da operação 110 
110 : 50 : : 100 : X — 45, 45. 

A terra deixou evaporar-se 45, 45 da água, que continha. 
Tal é o methodo de Schübler, apenas u m tanto modificado. 

TENACIDADE DA TERRA 

Um meio tão pratico quão rápido de reconhecer aproximadamente 
a tenacidade de uma terra aravel tem o cultivador nesta simples 
operação: 

Toma-se uma pequena porção de cada qualidade de terra a ensaiar. 
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e por meio de u m grande conta-gottas procura-se humedecel-a sufi
cientemente para se poder amassal-a á mão e formar com ella uma bola 
u m tanto dura, a qual sobre papel, e m um taboleiro, põe-se a seccar ao 
sol. Depois de seccas, passa-se a examinar as bolas de qualidades 
de terras differentes, exercendo-se, com o dedo, pressão sobre cada 
uma por sua vez. 
Nota-se então que para esmagar a bola de areia é preciso exercer 

apenas fraca pressão, o que indica a inconsistência desta terra; ao 
passo que para conseguir o mesmo resultado com a de argilla plástica 
ou massapé é ainda insufficiente a pressão máxima possível do dedo, 
dando-se somente o esmagamento pelo choque de u m corpo duro, es-
magamento incompleto ainda, porque ficam fragmentos que não se 
pode esmigalhar bem á mão. 
Eis os dois extremos oppostos. 
As terras médias resistem algum tanto á pressão; mas com todo 0 

esforço do dedo deixam-se esmagar finalmente. 
Com estes factos tem-se, para continuar na experimentação, os da

dos precisos á apreciação approximada do grau de tenacidade das dif
ferentes variedades de terra aravel. 

Si se quizesse apreciar a sua desaggregação, bastaria levar to
das as bolas a u m forno onde se aquecessem até ao rubro-cereja, 
as quaes, depois de frias, seriam mergulhadas n'agua; e então se no
taria que em quanto as silicosas desaggregam-se sem demora e as 
calcareas exigem uma pressão entre os dedos, para se desfazerem, as 
argillosas conservam suas fôrmas, mostrando-se ainda muito duras e 
mais duras que antes do aquecimento. 

Estes meios dizem innegavelmente sobre a tenacidade das terras; 
ha, porem, outro que de modo mais rigoroso e exacto permitte chegar-
se a determinação da tenacidade das terras no estado secco. 

Todas as amostras são separadamente reduzidas á pasta homogê
nea, e com cada uma enche-se u m pequeno molde ou caixão de^45 
centímetros de comprimento sobre 15 de lado. Obtidos uns tijollinhos, 
sao estes postos sobre dois pontos de apoio ou finas hastes de madeira, 
afastados, na parte superior da armação, triangularmente disposta, 
40 millimetros. v 

Passa-se pelo meio do tijollinho uma fita á maneira de laço e na 
extremidade pendente prende-se uma pequena concha de balança, 
que fica no intervallo das hastes; na concha vae-se deitando com o 
™SSL°& 6 C U I í d ; § r ã o s de c n u m b 0 de ^ ç a até que se dê a 
ruptura do pequeno tijollo. Depois toma-se o peso do chumbo e tem-
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se assim o peso máximo que a terra supporta. Procedendo-se do mes
m o modo com todos os outros tijallinhos feitos de terras differentes 
tem-se o termo de comparação entre as terras, cujo grau de tenaci
dade fica assim facilmente determinado em cada caso. 
Do confronto dos resultados chega-se a concluir que as terras ar

gillosas são as que carecem de mais peso para se romperem; é por
tanto a argilla a terra cuja tenacidade se toma para medida comnium 
e com a qual se faz a comparação da dos outros solos. 

Schübler achou que, sendo a tenacidade em peso da argilla pura 
de 11 kilogr., 100, a da terra argillosa é de 9 k., 250; a da argilla 
gorda 7 k., 640; a do húmus 0 k., 970; a do calcareo fino 0 k., 550; e 
a das areias silicosa e calcarea 0 k., 000. 

FORÇA DE ADHERENCIA 

Os instrumentos agrários, no trabalho mechanico das lavouras do 
solo, supportam sempre uma resistência mais ou menos apreciável 
conforme a natureza da terra: esta resistência que elles teem a ven
cer é devida á cohesão da própria terra. 
Entretanto, tal seria a única resistência a superar se a terra esti

vesse sempre enxuta ou no ponto preciso de fabrico agrário; o caso, 
porem, mais freqüente é o de trabalhar o instrumento com a terra 
mais ou menos humida. Desta humidade origina-se outra resistência 
a vencer, como aquella, a que a ella se une para difficultar a mar
cha da machina: é a adherencia ás peças de madeira ou de ferro do 
instrumento. 

Eis como se pode determinar, comparativamente, a força precisa 
para rotear ou lavrar differentes qualidades de solo: 

Toma-se u m a balança de analyse, bem sensível, e dois discos, u m 
de ferro e outro de faia, ambos de egual tamanho, os quaes ligam-se 
successivamente a u m dos braços da balança. 

E' preciso que elles estejam em equilibrio. 
Toma-se então uma porção da terra a examinar e põe-se em con-

tacto com ella cada u m dos referidos discos, carregando-se a concha 
da balança de pesos progressivamente até que o disco se destaque, 
mas não bruscamente, da terra humida. O peso preciso para produzir 
este resultado dá a medida da adherencia do disco com a terra. 

Todas as terras a ensaiar devem ser previamente diluídas n água e 
postas depois e m peneira até que não haja mais água a exgottar-se. 
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Isto é -preciso para se poder comparar as terras no mesmo estado de 
humidade, segundo a capacidade de cada uma. 

Procedendo-se assim, tem-se chegado a determinar o grau de adhe
rencia, no estado humido, aos instrumentos de cultura sobre um deci-
metro quadrado. 

Achou-se para a argilla pura, pela adherencia ao disco de ferro, 
1 kilosír., 220 e ao disco de madeira 1 kílogr. 320; e respectivamente 
para a terra argillosa 0 k, 780 e 0 k, 860; para a terra calcarea fina 
0 k, 650 e 0 k, 710; para o húmus 0 k,400 e 0 k, 420; para a areia cal
carea 0 k, 190 e 0 k, 200; e para a areia silicosa 0 k, 170 e 0 k, 190. 

PERMEABILIDADE 

A permeabilidade comparativa das terras determina-se tomando 
1 kilogr. de cada uma, no mesmo estado de seccura, e diluindo-a em 
u m litro d'agua; lançando-se a pasta em uma peneira de crina collo-
cada sobre uma cápsula grande. Deita-se em cada peneira, de modo 
a regar bem a terra nella contida e a evitar que o nivel da terra não 
se pertube, devendo-se mesmo alisar-lhe a superfície com uma espá
tula de madeira polida. 

Toma-se nota do tempo que a água gasta para atravessar a terra, 
o qual exprime o grau relativo da permeabilidade, a velocidade do 
escoamento variando com a natureza da terra. 
' Chega-se assim a verificar que a areia deixa filtrar a água mais 

depressa do que se derrama sobre a terra, emquanto a argilla plástica 
não deixa-a passar senão gotta á gotta. 

CAPITULO VI 

ANALYSE PHYSICO-CHIMICA 

METHODO DE LEVIGAÇÃO 

O processo geralmente utilisado na analyse physica da-terra aravel 
chama-se lengaeão e consiste na extracção prévia das pedrinhas e 
seixos da parte fina da terra e na separação da argilla e da areia por 
meio.de lavagens feitas em matraz, terrina ou cápsula de louça. 

Dilue-se a terra n'agua, que se agita vivamente para deixar depois 
em repouso, afim de que a areia se deposite logo e a argilla, que ficou 
em suspensão no liquido, seja com elle decantada. 

http://meio.de
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A operação, repetida uma ou duas dezenas de vezes, conforme a 
necessidade, conduz á separação da argilla e da areia. 

Este processo adoptado por De Gasparin, Boussingault e outros tem 
verdadeiros inconvenientes, sendo os mais graves estes dois: Io não se 
poder separar completamente dos grãos arenosos a argilla adherente. 
ainda mesmo repetindo-se muitas vezes a fastidiosa operação da la
vagem; dahi o erro de achar-se menos argilla do que a terra contem: 
2°. não se poder achar o momento em que toda a areia se deposita, 
j)orque a argilla deposita-se ao mesmo tempo que a areia muito fina: 
Mecantando-se cedo deixa-se ella passar com a argilla, sendo certa a 
perda de areia quando se decanta com precipitação; dahi o erro de 
achar-se sempre menos areia do que a terra contem. 

Eis porque são sempre discordantes os resultados obtidos por este 
antigo processo de levigaçâo. 
O professor F. Masure, procurando os meios de evitar taes erros 

imaginou u m apparelho especial e simples, como é o seu conhecido 
lecigador, que em seguida ligeiramente descrevemos. 
LEVIGADOR DE MASURE 

Compõe-se este apparelho de um tubo dilatado (collo de retorta) li
gado a outro de egual diâmetro em toda a extensão e recto, por meio 
de u m canudo de caoutchonc, que forma com os dois u m U alongado, 
cuja perna formada pelo tubo recto excede de u m decimetro á outra, 
que está fechada com uma rolha de borracha, do centro da qual parte 
u m siphão estreito, cujo ramo exterior (as extremidades de ambos 
acham-se no mesmo nivel) deixa cahir o liquido argilloso em u m reci
piente de vidro. Pela porção superior do lavador (allonge), dilatada 
em bocca de funil, entra a água que é despejada pela torneira de u m 
vaso do Mariotte, situado, em plano superior, sobre u m sustentaculo de 
madeira. 

O tubo dilatado ou de lavagem mantem-se em posição fixa por meio 
de uma haste metallica horisontal, ligada á columna do sustentaculo. 
JOGO DO LEVIGADOR 

Tendo sido previamente bem diluida n'agua a terra a analysar nes
te apparelho, deita-se ella no vaso dilatado e estabelece-se u m filete 
continuo e constante d'agua,por meio do frasco de Mariotte: a água 
escôa-se de cima para baixo pelo tubo recto e vai de baixo para cima 
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pelo tubo dilatado, de modo que a levigação se opera por uma corren
te d'agua ascendente, continua e constante. Na parte inferior, mais 
estreita, do tubo dilatado, onde ha uma agitação constante, é suffici-
entemente grande a corrente d'agua para suspender a areia, que por 
fim desce por seu próprio peso. Desta agitação resulta que, pelo attri-
to, fica desunida da argilla a areia, dando-se a separação completa 
na porção mais dilatada do tubo, onde é mais lenta a corrente, que é, 
entretanto, sufficiente ainda para arrastar a argilla, que passa pelo si-
phão, apesar de seu menor calibre. 

Neste apparelho não ha, durante a lavagem, deposito de areia, que 
se suspende na parte inferior do tubo dilatado, cahindo depois em vir
tude de sua densidade; ao passo que a argilla, por sua affinidade para 
a água e pela tenuidade de suas partes, é arrastada até á parte su
perior, destacando-se pouco a pouco dos grãos de areia para por fim 
separar-se completamente e deixar-se arrastar pela corrente d'agua 
para o recipiente, cuja capacidade é egual á do vaso de Mariotte. 
" A pratica ensinará a regular a velocidade máxima a dar á corrente 
d'agua, que sái do reservatório e de que somente se faz uso no fim 
da lavagem. 

CAPITULO VII 

MANIPULAÇÕES DA ANALYSE 

Procura-se separar de 100 grammas de terra secca ao ar as areias 
grossas e os maiores restos orgânicos por meio de uma tela metálica. 
A terra fina que se obtém por deposito é exposta ao sol ou levada ao 
torno, ou a estufa d'agua fervente de Gay-Lussac para seccar a 100°. 

Na mesma estufa são postos a seccar os filtros que hão de recolher 
a areia e a argilla, os quaes são pesados. Convém pesar a terra e os 
filtros ainda quentes, por causa de suas propriedades hygroscopicas. 
ioma-se da terra, ao sahir da estufa, 10 grms., dilue-se e m m n v a s o de 
experiências e deixa-se destemperar até o dia seguinte, agitando-a, 
de vez em quando, com uma bagueta de vidro. 

Tira-se a rolha com o respectivo siphâo e introduz-se a aguae a ter
ra no tubo dilatado e, reposta em seu logar, começa o escoamento, 
que deve ser a principio muito lento, cahindo a água gotta á gotta no 
o?n r?Ien ' f m d e3; ei P ? ° 8SPessamento adquirido em consequeu-
£ « ? 2 f S ^ T

e q U M l ? d a d e , d e a r§ i l l a e m suspensão, não arraste a par
te arenosa. Tornando-se clara a água que corre pelo siphão, augmen-
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ta-se o escoamento, cuja velocidade não deve ser maior do que a pre
cisa somente para encher, em dois minutos, o tubo dilatado, determi-
nando-se então, u m a vez por todas,-a profundidade em que deve ser 
enterrado o tubo que atravessa a rolha, que fecha o reservatório 
Quando a terra é muito argillosa são precisas três lavagens 

Não attingindo mais o siphão nenhuma parcella de terra, dá-se a le-
vigaçâo por terminada. Deixa-se cahir o deposito arenoso em u m 
vaso; e se, por não se haver prolongado por mais tempo a levigação 
está turva a água, por conter ainda alguma argilla, deve-se proceder 
a uma ou duas decantações em cápsulas pelo processo ordinário afim 
de separar-se a pequena quantidade de argilla ainda existente. ' 

Passa-se a areia para u m filtro. 
A argilla, 24 horas depois, tendo-se depositado completamente, de

canta-se, por meio de u m siphão, a água clara do deposito e passa-se 
aquella para o filtro. Estando bem exgottados os filtros, são levados á 
estufa e pesados ainda quentes. Os excessos de peso representam 
o da areia e o da argilla, devendo a sua somma ser egual a 10 grms. 

Ha sempre uma perda de algumas centigrammas, occasionada pe
las decantações e transvasamentos; mas ella pouca influencia tem pa
ra os resultados da agricultura pratica. 

A argilla e a silica que acabam de ser separadas conteem, cada 
uma, calcareo e húmus; e para determinar-lhes as proporções, con
vém operar sobre cada uma, separadamente. 
DOSAGEM DO CALCAREO 

A dosagem do calcareo, tanto o silicoso como o pulverulento, faz-se 
por meio do ácido chlorhydrico diluído em 3 ou 4 vezes seu volume 
d'agua pura e empregado a frio. São por elle atacados os carbona
tes de cal e de magnesia do calcareo com desprendimento de ácido 
carbônico e sua transformação em saes solúveis, ao mesmo tempo 
que o ácido dissolve os phosphatos, sulfatos, etc, deixando como resí
duos a silica e os silicatos insoluveis. O ácido, tal como foi emprega
do, não ataca nem dissolve o húmus e o oxydo de ferro. 

Procede-se á separação, tanto para a pnrte argillosa como para a si-
licosa, nos mesmos filtros em que foram recolhidas. 

Põe-se cada filtro, já pesado, em u m funil; verte-se u m pouco de 
água nas paredes e dentro delles para distender-se pouco a pouco o 
papel e assim evitar a sua ruptura. Depois, verte-se-lhes água acidu-
lada aos poucos, para não produzir-se muito viva effervescencia de 



gaz, no caso de haver calcareo. Não havendo effervescencia, excúsa 
continuar o ataque; deve-se então lavar os filtros e os resíduos, ver-
tendo-lhes água distillada ou de chuva, porem quente, repetidas ve
zes, com a qual são arrastados, e m dissolução, os saes solúveis, e o 
excesso de ácido. 
As águas de ataque e lavagem, reunidas em u m vaso, serviriam 

para a determinação qualitativa e dosagem dos saes calcareos, si se 
quizesse proseguirna analyse. 

Deixa-se exgottar e seccar bem os filtros, que são ainda levados á 
estufa a 100°, tomando-se o peso de cada um, ainda quente. A perda 
de peso do filtro com areia é o peso da areia calcarea. Deduzido este 
do peso total da areia tem-se o da areia silicosa e do húmus n'ella 
condensado. 

A perda do peso do filtro com argilla dá o do calcareo pulverulen
to. Deduzido este do peso total da parte argillosa, tem-se por diferen
ça o peso da argilla e do húmus n'ella accumulado. 

As matérias são pesadas com os seus filtros, cada u m dos quaes de
ve ter sido pesado antes. 

Como se vê, não se faz aqui a dosagem de cada sal calcareo, mas 
somente a do calcareo, porque não se^trata de u m a dosagem chimica, 
senão physica. 

Deve-se dobrar a beira dos filtros todas as vezes que se tiver de 
pesal-os ou leval-os a seccar, afim de ser evitada toda perda de ma
téria. 
DOSAGEM DO HÚMUS 
«,lTa~Se,metad,e d° peso da areia e metade do Peso da argilla, pe
sadas ao sahirem da estufa, despresando-se a parte adherente aos fil-
tios, e opera-se a parte para a argilla e a areia 
«P MH!!!;? U m \ ° U outra destas tenas em uma cápsula de platina, que 
llvXt iln° ? ° n? C h a m m a de u m a lampaxlade álcool ou sobre 
nTnd ^, ^ f S C e n t e S : a c ô r d a ^rra escuiWe logo, para ir se tor-
WwTme™^** COmbllstao da matéria humifera. Activa-se a 
bSin f teiTa C ° m U m fi0 metallico e, quando esta fica 

caltínaçao ° r m e ** ̂  Sem P ° n t ° S escur0B' eSta C011cluida » 
VBBXI^^Z d°/adinho' e pesada com elle a terra, a perda de 
do húmus S 1 ° do

a
hum^.^ütíplicando-Se por 2 tem-se o peso 

do numus contido em toda a areia, ou em toda a argilla 
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Reunindo os dois, tem-se o peso total da matéria humifera 
Este processo está sujeito a erros, que resultam da perda da parte 

da matéria orgânica solúvel n'agua e nos ácidos pela lavagem das 
terras, e da que e devida aos saes mineraes que ficam como resíduos 
da calcmaçao na areia e na argilla, dando logar a achar-se para o peso 
total do húmus uma cifra menor do que a real. 

Entretanto, taes erros podem ser lançados á conta dos de observa
ção. 
Para mais rigor deve-se verificar o resultado dasdosagens do húmus 

ou ternço, feitas separadamente na areia e na argilla levigadas, por 
uma dosagem directa em uma parte da terra que não foi lavada 

Para isto tomam-se 10 de 100 grms. de terra secca a 100° na estu
fa e, levando-a em cadinho de platina ao fogo, tem-se directamente 
o peso do húmus contido nas 10 grms. As dosagens devem ser bem 
feitas, para que este peso seja sensivelmente egual ao que se achou 
pela calcinação da argilla e da areia lavadas; mas, releva notar, este 
processo não dará resultado livre de erro no caso de ser a terra calca
rea, por quanto o carbonato de"cal que ella contenha decompõe-se em 
parte pelo calor, perdendo ácido carbônico, o que dará logar a achar-
se maior proporção de húmus do que a existente na terra. Procura-se 
evitar o novo erro lavando previamente a terra com água acidulada 
para fazer desapparecer o calcareo; mas importa notar que, por esta 
lavagem, também perde-se uma proporção, embora insignificante. 
da parte solucei do húmus. 

A parte solúvel de que falíamos é o verdadeiro húmus; e o que te
mos aqui chamado húmus não é mais que a parte orgânica da terra, á 
qual se poderia chamar—lerriço—para evitar confusões. 

Este é o resíduo da decomposição das plantas no solo; e aquelle é 
o conjuncto de todas as matérias solúveis que a terra lavradia con
tem. É' a matéria vegetal liquida, de que falia o professor F. Masure. 
COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DA TERRA ANALYSADA 
Tendo-se tomado nota ou registado em um caderno todos os nú
meros obtidos durante a analyse, determina-se facilmente a compo
sição centesimal da terra aravel. 

Levigadas 10 grms. de terra, procura-se o peso total da parte si-
licosa e da parte argillosa e regista-se, bem como o da perda havida. 
Passa-se á dosagem do calcareo da parte silicosa e regista-se a per-
pa do calcareo silicoso pelo ataque ácido; subtrahindo-se a perda do 
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calcareo silicoso da parte silicosa total, tem-se o peso da areia silico-
sa e seu terriço. Passa-se á dosagem do calcareo da parte argillosa 
(sem a perda havida) e regista-se a perda do calcareo pulverulen
to pelo ataque; tem-se por differença, entre a parte argillosa e o 
calcareo pulverulento, o peso da argilla e seu terriço. 

Na calcinação da areia subtrai-se a perda do terriço do peso ob
tido acima para a areia silicosa; e na da argilla subtraísse a perda 
do terriço do peso já conhecido e obtido para a argilla. 

Tem-se assim o quadro seguinte da composição elementar da terra, 
no qual, pelo exemplo que damos, inscrevem-se os números corres
pondentes ás matérias dosadas, multiplicadas por 10. Exemplo: 

E m 10 grms. de terra levigada: 
Parte silicosa 6 grs, 87 
Parte argillosa 3 grs, 08 
Perda desta 0 grs, 05 

Dosagem do calcareo da parte silicosa: 
Perda pelo ataque ácido 0 gr., 80 de calcareo silicoso. 
Por differença tem-se, para a areia silicosa e seu húmus: 

6,87—0 gr,80^6 grs., 0 7. 
Dosagem do calcareo da parte argillosa: 
Perda pelo ataque ácido 0,72 de calcareo pulverulento. 
Por differença tem-se, para a argilla e seu húmus: 

3 grs, 0 8 — 0 grs. 72 = 2 grs., 36 
Calcinação da areia: 
Perda pela calcinação, 0 gr. 19 de húmus. 
Por differença para a areia silicosa 6 grs,07—0 grs., 19=5grs,88. 
Calcinação da argilla. 
Perda pela calcinação, 0 grs, 52 de húmus. 
Por differença, para a argilla: 

2 grs., 36—0, grs., 52 = 1 gr., 84 
A composição elementar da terra é, para 100 grms-

Argilla 1 8 4 

Areia | n a o c a l c a r ea 58,8, ' 
(calcarea 8;o* ' 

Calcareo pulverulento 7 2 
Húmus | d a areíf l,9l ' 

(da argilla 52» ''l 

Perda 0 5 100,0 
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E m vista destes dados, é fácil a classificação natural das terras 
(traceis. 

CAPITULO VIII 

METHODO E APPARELHO DE NCEBEL 

Secca-se aterra ao ar e pesa-se, tirando-se os seixos e as pedras 
para tomar-lhes o peso á parte. 

Põe-se a terra em uma peneira de orifícios de 3 millimetros e re
colhe-se a parte peneirada. Pulverisa-se a parte grossa com u m cepo 
ou em pilão de madeira, e peneira-se. 

Conserva-se com cuidado a terra fina. Põe-se a peneira sobre uma 
cápsula, derrama-se água sufficiente para cobrir o conteúdo; mexe-se 
com a mão, procurando separar bem a argilla adherente aos pequenos 
seixos, que se lavam com água; põe-se o resíduo da peneira em uma 
cápsula; sécca-se a 100° e pesa-se: tem-se a areia grossa. 
Aquece-se ao rubro: a differença de peso dá a matéria orgânica que 

ella fornece. Secca-se lentamente o conteúdo da cápsula, onde se 
acha a terra tirada pela água á areia grossa; mistura-se uniforme
mente este residuo com a terra peneirada; abandona-se o todo espa
lhado em camada fina, durante alguns dias, em logar onde não haja 
poeira e conserva-se, e m u m frasco bem fechado, esta terra fina, sec
ca ao ar. 

Conhecida a proporção da terra fina para a areia grossa e as pe
dras ou seixos, procede-se a uma separação mais intima da terra fina, 
o que se faz com rapidez e facilidade por uma simples lavagem por 
- meio do apparelho de Noebel. 

Este engenhoso apparelho compõe-se de 4 funis de vidro, de bocca 
fechada e bico recurvado, o primeiro dos quaes communica-se por 
baixo com u m reservatório superior contendo, quando fechado, 9 li
tros d'agua, provido de uma torneira ligada a u m tubo de caoutchouc, 
representando a columna, que produz uma pressão de 70 centímetros; 
o primeiro funil, que é o menor de todos, e communica-se superior
mente com aparte inferior do segundo, recebe 30 grms. da terra fina; 
o segundo funil, maior do que o primeiro, communica-se com o ter
ceiro, maior do que o segundo; o terceiro com o quarto, maior do que 
o precedente, e communica-se por u m tubo com u m vaso de vidro, de 
5 litros de capacidade, destinado a receber a água do reservatório. 

Os 4 funis teem, todos, 4 litros de capacidade, sendo representados 
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seus volumes respectivos como 1 : 8 : 27 : 64. A communicação de 
todos os funis faz-se por meio de tubos de caoutchouc. 

Aberta a torneira do deposito, passa e m 20 minutos toda a água que 
elle continha: 4 litros d'agua ficam nos funis e 5 de liquido turvo, no 
recipiente. Deixa-se a terra repoisar em todos os funis e quando se 
tem clarificado o liquido, passam-se os deposites de terra para filtros 
pesados, pelas aberturas superiores. Não se effectuando bem a fil-
tração do liquido do quinto vaso, decanta-se, passa-se o deposito para 
uma cápsula e evapora-se á seccura. Todos os depósitos são de-
seccados a 125.°. 
Depois de pesados, mede-se a perda de peso que cada u m soffreu 

pela calcinação (combustão de matérias orgânicas, água da argilla, 
ac carbônico desprendido da areia calcarea, etc): o funil n°. 1 contem 
os pequenos fragmentos de rocha e areias muito grossas; o n.° 2 a 
areia grossa; o n.° 3 a areia fina; o n.° 4 a areia argillosa; finalmente, 
o vaso que termina o apparelho—as partes mais finas da terra; a ar
gilla, que não se poude recolher a u m filtro tarado, com as matérias 
dos 4 vasos, e estando clara a água que a mantém e m suspensão, é 
decantada por meio de u m siphão, passando para u m a cápsula tarada, 
para ser deseccada após a evaporação d'agua. 

Calcinando cada um destes deposites, após o deseccamento a 125.° 
e comparando o peso dos seus resíduos com o que apresentavam an
tes da calcinação, tem-se a proporção das matérias voláteis e orgâ
nicas que elles encerram; tendo-se tomado uma amostra para previa
mente determinar o peso, no estado secco, da mesma terra. 

Pelo calculo nunca se obtém 100 para somma: a differença repre
senta a humidade contida na terra fina ou impalpavel. 

CAPITULO IX 

METHODO DE SCHL<ESING 

Por este excelleute methodo, o único que hoje dá indicações exa-
ctas na analyse physico chimica do solo aravel, chega-se a dosar di-
rectamente, e por pesadas, a areia insoluvel nos ácidos, a argilla, e o 
húmus e, directamente, ou por differença, o calcareo. 

Iodos os outros methodos mechanicos são mais ou menos imperfei
tos e dao somente resultados errôneos, não permittindo qualquer del-
les, nem mesmo o de Masure, a separação perfeita e completa, como é 
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de absoluta conveniência, da areia fina e da argilla; de modo que, 
com taes methodos de levigação, considera-se como argilla uma por
ção muito apreciável de areia silicosa, ou de calcareo, e m estado de 
extrema tenuidade. 

Eis a razão porque ha tantas analyses de terra em que as propor
ções da argilla vão a 60 e 80 %: a areia fina que se deposita com a 
argilla não é totalmente separada. Entretanto, o auctor do novo me
thodo nunca encontrou mais de 25 a 35 % de argilla, ainda nos ter
renos mais compactos ou argillosos; tendo mesmo repetidas vezes ve
rificado, e depois delle L. Grandeau, distincto chimico da Estação 
agronômica do Este da França, que uma proporção de 5 a 10 °/0 de 
argilla unida a matérias orgânicas é sufnciente para dar corpo á ter
ra, convertendo-a e m verdadeiro solo compacto. 

O chimico italiano Pellegrini, analysando u m solo argilloso de Orci-
ano, perto de Pisa, pelos methodos de Noebel, Masure e Schloesing 
achou notáveis differenças: para a areia, respectivamente, 4,47, 43,35 
e 32,07; e para a argilla 87,34, 74,90 e 37,67. 

O methodo de Schloesing tem especialmente por fim separar a ar
gilla quasi e m estado de pureza das matérias silicosas, feldspathicas, 
calcareas e até orgânicas e m estado de divisão extrema, que a acom
panham, sem levar e m conta o papel mechanico que estas matérias 
exercem sobre a compacidade do solo, dissociando-as pela acção me
chaniea do dedo e pela acção chimica dos ácidos e dos alcalis. Schloe
sing distingue na argilla duas variedades muito differentes: uma crys-
tallina, que se deposita n'agua mais ou menos lentamente, e outra 
amorpha, que fica e m suspensão n'agua alcalina, o que torna 
obrigatório o emprego somente da água distillada em todas as opera
ções, e o que elle faz e aconselha com razão. As menores quantidades 
de saes caleareos, magnesianos ou alcalinos, existentes n'agua or
dinária empregada, nos processos anteriormente descriptos, na levi
gação, bastam para coagular a argilla e precipital-a com a areia fina. 

Estas duas variedades de argilla estão, ordinariamente, misturadas 
no solo e m proporções diversas, havendo mesmo solo argilloso e m 
que toda a argilla consta unicamente de argilla colloide ou amorpha. 

Como se vê, não é possivel o estudo rigorosamente exacto da con
stituição das terras lavradias sem a determinação da argilla nos dois 
estados; levadas as coisas a este justo apuro, reconhece-se, com o 
próprio Schloesing, que o novo methodo, apezar de ser o melhor, ain
da não corresponde praticamente a taes vistas. 
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D O S A G E M D A Á G U A 

Passa-se a terra previamente secca ao ar (10 grammas) atravéz de 
peneira de ummillimetro, collocada sobre uma cápsula de poreella-
na, que se leva a uma estufa a óleo ou põe-se sobre banho de areia, á 
temperatura de 150°. Depois de algumas pesadas consecutivamente 
feitas, chega-se a duas que dão exactamente o mesmo peso, por se 
haver já expellido toda a água de embebição. 

Comparado o peso achado com o da terra, tem-se chegado á de
terminação da porcentagem da humidade. 

DOSAGEM DO CALCAREO E DA AREIA 

Toma-se uma porção de terra fina flO grms.) e com ella faz-se, em 
cápsula de porcellana, por successiyas adjuncções de pequenas quan
tidades d'agua, uma pasta firme, á que se addiciona, depois, mais 
água, aos poucos, procurando-se diluir com o máximo cuidado, e pelo 
attrito do dedo nas paredes do vaso, a pasta. Decanta-se, pouco a 
pouco, o liquido com os materiaes suspensos e torna-se a addicionar 
água aos poucos para ficar a pasta totalmente diluída. Reune-se to
do o liquido (cerca de 1/4 ou 1/5 de litro) em u m vaso de precipitados 
de 1/4 de litro de capacidade e ajunta-se, ás gottas, ácido azotico 
ou chlorhydrico para decompor todo o calcareo, a frio, ou a quente, 
se fôr preciso, devendo o licor achar-se sensivelmente ácido no fim 
da operação, depois de muitas vezes agitado. 
Com este tratamento devem ter ficado destruidas as combinações 

da cal com a argilla, e com a matéria preta (húmus). 
Durante 1/2 hora fica o liquido em repoiso para clarificar-se. 
Decanta-se o liquido no filtro a que depois se leva todo o deposito 

e lava-se bem com água até que o licor que filtra não contenha mais 
cal (o que se reconhece pelo oxalato de ammoniaco). 
A dosagem do calcareo faz-se facilmente por differença quando a 

terra o contem em proporção superior a 4 ou 5 %. 
Se a proporção fôr inferior, a dosagem será feita no liquido filtra

do, pelo processo ordinário. 
Continuando: fura-se o filtro em que se depositou o resíduo solido, 

deixando cahir aterra no vaso de 1/4 de litro, já utilisado. Eleva-se 
o volume a 200 c c e ajunta-se 2 a 3 c. c de' ammoniaco (ou meia 
gramma de potassa), agitando muitas vezes e abandonando-o por 4 
ou 5 horas para se exercer bem a acção. 



— 45 — 

(A adjuncção alcalina deve dissolver bem a matéria preta associa
da á argilla. Não se deve empregar muita água para destacar a terra 
do filtro, devendo estar, no fim das cinco horas, completamente reali-
sada a dissolução). 

Eleva-se então a u m litro com água, agitando-se no -vaso de preci
pitados antes de abandonal-o todo a u m repoiso de 24 horas. 

Depois decanta-se o liquido que sobrenada por meio de u m siphão, 
e m u m vaso de 3 litros de capacidade: o liquido eliminado é substi
tuído por água distillada. 

Agita-se, e deixa-se o licor repoisar ainda por 24 horas. 
(Para as terras de salão bastam 2 decantações; mas para o massapé 

ou outro solo plástico são precisas 3 e 4 decantações e lavagens, até 
que o liquido, depois das 24 horas de repoiso, apresente-se quasi lím
pido). 

Deste modo acham-se reunidas a argilla e a matéria preta, dissol
vida pelo alcali (potassa ou ammoniaco) no vaso grande de 3 litros. 

No vaso de 1/4 de litro fica uma mistura de areia de differentes 
dimensões, que separa-se e m duas partes, areia fina e areia grossa, 
pela levigação ordinariamente empregada nas analyses mechanicas, 
procedendo-se do mesmo modo ao calculo. 
DOSAGEM DA ARGILLA 
Nem sempre em presença do excesso de alcali (potassa ou ammo
niaco) empregado para dissolver a matéria preta, a argilla deposita-
se espontaneamente no vaso grande, que já conhecemos; deve-se 
provocar a coagulação completa da argilla dissolvendo no liquido 
chlorureto de potássio, na proporção de 5 a 10 grms., conforme a 
quantidade de terra empregada na analyse. A matéria preta fica em 
dissolução, e a argilla—no fundo do vaso. Depois da clarifieação pe
lo repoiso do licor, a maior parte do liquido colorido é tirado a siphão, 
decantando-se o resto e m u m filtro. Reune-se depois toda a argilla 
e m u m filtro e lava-se com água até que o liquido derramado no funil 
recuse-se a filtrar, o que se dá quando a argilla toma o caracter col-
loidal, estado e m que apresenta-se collada ao papel. Pode-se então 
decantar, sem perda, o liquido claro que cobre-a no filtro-

Desprega-se o filtro, que se enxuga com cuidado nas dobras do pa
pel matta-borrão. Então separa-se do filtro quasi toda a argilla, que 
passa para u m a cápsula de platina de peso conhecido e, depois de 
150° de estufa, é pesada. 
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Quando fica estacionario o peso, toma-se nota: este é o da argilla, 
desembaraçada de água. 
Também pode-se deitar a argilla em filtro, deseccado a 150° e ta

rado em u m tubo fechado com rolha de esmeril, e, depois da lavagem 
e do deseccamento da argilla a 150°, pesal-o de novo no tubo fechado: 
o augmento de peso corresponde d argilla. 

Quando se quer separar do filtro a argilla, succede algumas vezes 
não se poder destacar toda ella; neste caso o recurso é incinerar o 
filtro e ajuntar o resíduo da calcinação á argilla já anteriormente 
obtida. 
DOSAGEM DO HÚMUS 

Ao liquido colorido ajunta-se ácido acetico até áreacção ácida e 
ferve-se para expellir o ácido carbônico, ajuntando-se acetato de 
chumbo até que o licor que cobre o precipitado fique incolor. Decan
ta-se, após repoiso, o excesso de liquido, filtra-se (o filtro deve ser 
secco e pesado) em u m pequeno tubo com rolha ou e m dois filtros 
tarados (tendo uma ponta cortada que serve de tara); lava-se o preci
pitado, secca-se na estufa a 100° e pesa-se. Contendo a matéria escu
ra certa quantidade de princípios mineraes, deve-se incineral-a depois 
de pesada para poder-se deduzir do peso primitivo o das cinzas. 
No caso de ser o liquido rico e m matéria preta (húmus), é esta pre

cipitada pelo ácido chlorhydrico na proporção de 10- a 15 c. c; depois 
de algum repoiso filtra-se, lava-se o precipitado, secca-se e pesa-se. 

DOSAGEM DO ÁCIDO HUMICO 

As terras de mattp ou capoeira são freqüentemente ácidas; para 
dosar nellas o ácido humico livre procede-se deste modo: põe-se em 
digestão, durante 24 horas, em u m balão de uns 350 c c de capaci
dade, que se agita de quando em vez, 20 grms. de terra fina em 250 
grms. d'agua ammoniacal ao terço. 
Depois da filtraçâo, tomam-se 125 c c (correspondentes a 10 grms. 

de terra) e promove-se a precipitação da matéria humica pelo ácido 
chlorhydrico em proporção sufficiente. Feito o precipitado, decanta-se 
o liquido que sobrenada, recolhe-se o precipitado e m duplo filtro ta
rado e lava-se e m água distillada até cessar a reacção ácida, depois 
do que secca-se a 100° e pesa-se. 
Feita a incineração do filtro com a matéria humica, deduz-se do 

peso primitivo o das cinzas. 
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DOSAGEM DAS MATÉRIAS ORGÂNICAS 

(Pelo bichromato de potassa, Br. J. Kcenig.) 

E m u m balão de vidro introduz-se a terra a analysar na propor
ção de 5 a 10 grms. Depois toma-se água distillada na proporção de 
25 c c. e com ella se humedece a terra, ajuntando 30 c. c de ácido 
sulfurico concentrado. Como procura-se decompor por completo o car
bonato de cal, agita-se bem o balão, que se põe a esfriar. Convindo 
expurgar completamente o vaso de ácido carbônico, faz-se passar 
uma corrente de a* antes de ajuntar-lhe umas 7 ou 8 grms. de bichro
mato de potassa. (A proporção é de 25 a 30 de bichromato por 1 de 
matérias orgânicas). 

Liga-se immediatamente o balão ao apparelho, que deve receber 
ou recolher o ácido carbouico e m u m tubo tarado contendo uma so
lução de potassa cáustica, tendo sido o gaz previamente deseceado 
ao passar atravez do ácido sulfurico ou do chlorureto de cálcio. 

Si a terra é muito rica e m matérias orgânicas, começa de despren
der-se immediatamente o ácido carbônico, e, cessando o desprendi
mento, aquece-se o balão brandamente, elevando-se pouco a pouco 
a temperatura até 95°, e m que será mantida por alguns minutos 
antes de retirar-se do fogo o balão. Faz-se passar nova corrente de 
ar para expellir todo o ácido carbônico, e pesa-se o tubo com a potas
sa. O ácido carbônico absorvido determina augmento de peso, que, 
multiplicado por 0, 545, dá a quantidade correspondente de húmus, 
notando-se que as matérias orgânicas do solo aravel conteem cerca 
de 50 % de carbono, segundo Schloesing. 

CAPITULO X 

CLASSIFICAÇÃO NATURAL E DES-
CRIPÇÃO DAS TERRAS 

Os systemas de classificação propostos pelos diversos agrônomos 
baseam-sena composição mineral dos solos, nas propriedades physi
cas, no gênero de cultura á que se prestam e, finalmente, em todos 
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estes elementos ao mesmo tempo. Damos preferencia ao methodo na
tural, que é o mais simples de todos. 

Trata-se aqui de reunir em grupo os solos que, por sua composição 
elementar e por suas propriedades physicas e agrícolas, mais se 
approximam para formal-o, ou mais se differenciam ou afastam para 
constituir outros grupos. O principio da classificação natural reside 
nas funcções essenciaes que os solos exercem na vida subterrânea 
dos vegetaes cultos, as quaes teem por órgãos os quatro elementos 
que primordialmente os constituem e que por si sós dão ao solo todas 
as suas qualidades agrícolas. A argilla é u m elemento de primeira 
ordem, porque dá ao solo sua riqueza em adubos silicosos e alcalinos, 
o arejamento e a humidade, a conservação dos produetos da decom
posição dos estrumes e a tenacidade. A areia, o calcareo e o húmus 
estão em segundo plano. A areia torna o solo permeável ao ar, ao ca
lor e á humidade; torna-o solto e concentra o calor solar, prevenindo 
sua humidade excessiva. O calcareo pulverulento dá-lhe estrume 
calcareo e phosphatos, e activa a decomposição dos estrumes orgâni
cos. 

O húmus dá-lhe sua riqueza em adubos orgânicos. Occupando a 
argilla, por sua maior importância, o primeiro logar, e os três outros 
elementos o segundo, tem-se a base para dividir as terras e m argil
losas e não argillosas: as argillosas são aquellas em que dominam as 
propriedades agrícolas da argilla, e isto se dá quando as proporções 
desta vão até 35 %; as não argillosas são todas as que conteem me
nos de 20 % de argilla. 

As silicosas conteem mais de 70 % de areia; as calcareas, mais de 
10 % de calcareo pulverulento; e as humiferas, até 10 % de terriço. 

Os cultivadores em geral, no exame das terras, não se occupam de 
sua origem, mas da profundidade da camada aravel, das despesas 
que sua cultura exige, dos meios de melhoral-as e das plantas que 
melhor produzem; no entanto, promanando estes caracteres, es
sencialmente, de sua composição, do estado dos elementos constituin
tes e de sua situação, deve-se dividil-as nas quatro grandes classes 
seguintes: terras argillosas; terras silicosas; terras calcareas; e ter
ras humiferas. 
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SUB-SOLOS 

Antes do estudo descriptivo destas quatro classes de terras cuja 
espessura da camada aravel varia muito, e exerce notável influencia 
sobre as propriedades physicas do solo vegetal, estudemos, ligeira
mente, as camadas subjacentes constitutivas do sub-solo, que tantas 
vezes dificulta, senão impede completamente, o desenvolvimento das 
plantas. 

O sub-solo, algumas vezes, é de natureza quasi egual á do solo e 
outras delle differe, essencialmente, por sua composição e por suas 
propriedades physicas. 

Alguns agrônomos dão somente o nome de sub-solo ás camadas 
que differem do solo, que, neste caso, pode ser de uma profundidade, 
ás vezes, muito grande. O conde de Gasparin, que era deste aviso, 
distínguia na camada que chamamos solo—uma superior ou superfi
cial á que dava o nome de solo activo e outra, a que fica immediata
mente abaixo desta, e que nunca é attingida pelos instrumentos agrá
rios, o de solo inerte, seguindo-se a este o sub-solo. 

Os sub-solos, por sua permeabilidade, pela facilidade com que as 
águas terrestres os atravessam, pela resistência que offerecem ás 
raizes das plantas e pelas matérias que podem fornecer ao solo, me
recem, muitas vezes, a attenção do cultivador. Geralmente, são terro
sos ou rochosos. 

No primeiro caso, podem ser silicosos, argillosos e marnosos. 
Os silicosos, desprovidos de matéria orgânica, como todos os sub

solos, são formados de areias grossas e muito permeáveis á água, o 
que os torna menos nocivos ás culturas, sobretudo quando o solo é 
argilloso; entretanto, se este é da mesma natureza d'aquelle só nos 
annos muito chuvosos, ou nos climas humidos, podem as culturas 
prosperar. 

Os argillosos, que são mais communs do que os primeiros tornam 
as camadas superiores, ás vezes, muito humidas e por isso detrimento-
sas ás plantas tuberosas: no inverno tornam-se muito prejudiciaes ás 
culturas, que, ás vezes, são impossíveis, por causa da excessiva hu
midade e frieza; e no verão, por muito seccos, impedem o desenvol
vimento da vegetação. 
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Os marnosos comportam-se ordinariamente como os argillosos; mas, 
e m muitos casos, tornam-se favoráveis á cultura, sobretudo quando 
se executam lavouras profundas. 

Os sub-solos de natureza diversa da dos solos podem tornar-se favo
ráveis á vegetação em alguns casos: se o sub-solo é arenoso e o solo 
argilloso, mas pouco compacto, a água escôa-se facilmente, e a ehar-
rua opera a mistura das duas camadas, tornando o novo solo mais 
productivo; mas se o solo é arenoso e o sub-solo argilloso, a água que 
este retém refresca-o, tornando-o capaz de produzir muito no estio, 
quando geralmente as terras silicosas tornam-se seccas e áridas. 

As rochas são superficiaes ou profundas. As superficiaes nem sem
pre são immediatamente cobertas pelo solo aravel, porque entre este 
e a pedra ha muitas vezes espessa camada de sub-solo terroso, que 
pode ser da mesma ou de natureza diversa da superficial. Os sub-so
los rochosos actuam em virtude de sua natureza, de sua posição e de 
sua direcção. 

Profundos que sejam, ainda assim actuam, por sua natureza, 
sobre a terra aravel. Se o sub-solo é calcareo, sua influencia é favorá
vel á vegetação, porque, desaggregando-se facilmente, e sendo de 
composição chimica u m tanto complexa, dá terra capaz de nutrir as 
plantas. 

Effeito contrario produz-se quando é silicoso e sua formação 
originou-se do resfriamento das camadas geológicas; se, porem, as ro
chas silicosas foram produzidas por sedimento, sendo fácil a sua des
agregação, e tal é o caso dos schistos e tauás, tão communs entre 
nós nos terrenos de formação cretácea, a influencia exercida sobre a 
camada aravel é ainda favorável. 

Se as camadas inferiores são de argilla schistosa ou de tauá, sendo 
a camada vegetal pouco espessa, as lavouras não podem ser profun
das, sob pena de esterilisar-se o solo vegetal, e m virtude da pobresa 
notável em princípios nutritivos de certas argillas schistosas quesup-
portam as terras lavradias. 

Pela sua posição, as rochas, impróprias á nutrição das plantas por 
sua insolubihdade, só permittem a cultura depois de muitas roteadu-
ras para ganhar espessura o solo vegetal. Taes terras são excessiva-
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mente humidas no inverno e extraordinariamente seccas no verão, e 
caracterisam geralmente as regiões montanhosas e seccas. Entretan
to, a camada aravel pode ser muito fértil; mas falta-lhe ainda profun
didade. E m geral são assim as terras de S. Bento das Lages; o sub
solo, que é exclusivamente constituído de argilla plástica ou de grés 
silicoso ou argilloso, é apenas revestido de uma camada aravel que ra
ro vae alem de 0m,30 a 0m,40 de profundidade. 

Quando as rochas são horisontaes a cultura soffre menos em solo 
pouco profundo; mas, ordinariamente, ellas dispõem-se em grandes 
massas ou em bancos, que affloram á superfície do solo, tornando este 
impróprio á vegetação. 

Entretanto, taes solos servem bem para pastagens naturaes. 

TERRRAS ARGILLOSAS 

As terras argillosas são aquellas em que dominam os caracteres 
próprios da argilla: e, apesar de sua composição complexa e da água 
que reteem, são improductívas quando não encerram uma mistura de 
areia silicosa, carbonato de cal e restos orgânicos. U m a terra já é ar
gillosa quando encerra 15 % de argilla, e quando contem este corpo 
na proporção de 45 a 50 % não é mais cultivavel. Provindo a argil
la, que as fôrma, da desaggregação das rochas silicatadas, cujas ba
ses dominantes são a alumina e o oxydo de ferro, estes terrenos con
teem quantidades variáveis de areia, de ferro, de silica amorpha, de 
alcalis, de phosphatos e de fragmentos de rochas; são humidos, por
que não se escoam facilmente as águas de que se impregnam; são 
frios, porque, e m virtude d'agua que reteem, custam muito a desec-
car-se; são fortes ou gordos, porque offerecem grande resistência aos 
instrumentos aratorios, a que adherem fortemente; são tardios, por
que reteem por muito tempo a humidade; enfim, são terras muito 
compactas, muito tenazes, muito impermeáveis, muito frias; mas,em 
compensação, deixam-se arejar bem, conservam em seu seio os es
trumes orgânicos, e, apezar de sua fraca actividade, nutrem bem as 
plantas, por serem ricas em silicatos de potassa, de soda, e, ás vezes, 
de cal e de magnesia, em silica solúvel, em ferro, etc. 
Lavradas e m tempo humido, os prismas destacados da aiveca do 
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arado tornam-se angulosos e excessivamente pesados e, quando sec-
cam, ficam duros e difficeis de estorroar. Pelo calor tornam-se muito 
difliceis de lavrar, e numerosas fendas, ás vezes largas e profundas, 
produzem-se em sua superfície em conseqüência da retractilidade 
determinada pelo excessivo calor. Isto succede freqüentemente com 
as terras que chamamos massapé, tanto com as do recôncavo, quanto 
com as alluviaes do littoral, pouco importando a sua origem ou forma
ção geológica. A humidade constante e, ás vezes, excessiva destas 
terras, sobretudo quando são baixas, favorece muito a vegetação das 
plantas forrageiras e até hortenses, mas occasiona freqüentemente 
a queda das plantas, contraria a maturação dos grãos, apodrece as 
raizes feculentas, expõe os cereaes ás moléstias cryptogamicas, como 
a mafoeira, a ferrugem, o carbúnculo, etc. 

Sua cultura é sempre custosa; as lavouras são demoradas e menos 
perfeitas; a destribuição, enfim, dos trabalhos, pouco vantajosa. 

Estas terras pedem muita prudência e muito tino profissional. 
Sua rebeldia á cultura, pelo excesso de humidade, impõe trabalhos 

de drenagem e lavouras profundas. 

A estrumação destas terras, onde os adubos se decompõem lenta
mente, assegura sempre bons resultados: a acção do estrume é mais 
duradoira do que nos outros solos, o que, junto ao grande poder de 
absorpção da terra, dá logar a que ella esteja sempre provida de ele
mentos de nutrição, que muito difficilmente se exgottam. Entretanto, 
quando são pobres, ou se acham exgottadas, torna-se a sua restaura
ção muito custosa. 

Os estrumes phosphatados produzem nellas verdadeiras maravi
lhas; a cal está no mesmo caso; os estrumes potassicos são supérfluos, 
visto como, na maioria destas terras, ha sempre potassa sufliciente. 

E' nas argillas mais ou menos compactas que mais prospera a can-
na de assucar entre nós, posto que nas terras de massapé, onde aliás 
estas crescem admiravelmente e são mais bastas e duradoiras as toi-
ceiras, não produzam tanto assucar, como nas silicosas e silico-calca-
reas. 

As terras argillosas que conteem muito ferro não são boas; porque 
tornam-se ferruginosas e agglomeram-se e m poudingues ou em 
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monticulos rodeados d'agua, que difficultam as lavouras e prejudi
cam consideravelmente ás culturas. 

As terras argillosas francas são, ordinariamente, generosas e pres
tam-se a quasi todas as culturas, sobretudo quando são de origem al-
luvial, porque são menos duras e compactas do que as argillosas pro
priamente dietas e porque, seccando no verão, ficam mais soltas do 
que ellas: são estas as terras que entre nós chamam salão grosso ou 
massapesado, terras excellentes para a canna deassucar, e,em geral, 
para todas as culturas alimentares. 

Os terrenos argillo-calcareos são muitos bons; mas ha-os de diffe
rentes qualidades e graus de fertilidade. A argilla aqui deve ser 
grosseira, do contrario torna-se a terra marnosa e até alagadiça; ao 
passo que, ordinariamente, os solos argillo-calcareos são enxutos e 
até muito seccos no verão, reclamando trabalhos de irrigação. 

Ellas encerram cerca de 20 a 25 % de argilla, 35 a 45 % de areia 
calcarea, 5 a 10 % de calcareo pulverulento e 2 a 6 % de terriço. São 
pouco abundantes na Bahia, mesmo muito raras, e muitas vezes for
m a m o sub-solo de outras terras. Ricas, quando constituem solo ara
vel, e m saes alcalinos, silica assimilável, produetos da decomposição 
das substancias orgânicas, e saes calcareos e activos na decomposição 
dos estrumes, cujos produetos conservam, ellas, alem destas qualida
des, reteem sufficiente humidade e deixam-se arejar bem, conservan
do todavia sua tenacidade. Os estrumes orgânicos concentrados con-
veem-lhe perfeitamente. 

Os terrenos argillo-silicosos (terras de salão argilloso) são fortes, 
ou francos. Os salões fortes parecem-se muito com as terras argillo-
calcareas e, como ellas, são difficeis de cultivar, quando baixos e muito 
abrigados: tornam-se então frios e só dão produetos medíocres. Os sa
lões francos são menos compactos e mais quentes, e approximam-se 
mais dos terrenos silico-argillosos por suas propriedades. 

As terras desta classe conteem, geralmente, cerca de 30 % de ar
gilla, 50 a 70 % de areia calcarea, 2 a 4 % de calcareo pulverulento 
e 5 a*6 % de terriço. São ricas e m silica assimilável, saes alcalinos e 
produetos orgânicos; e, sendo fáceis de arejar, conservam a humida
de e condensam os produetos dos estrumes decompostos. São tena-
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zes, muito compactas e por isso, ás vezes, muito humidas, muito pou
co permeáveis e, portanto, muito frias e lentas na decomposição dos 
adubos orgânicos. Os trabalhos agrários e amanhos aqui fazem-se 
quasi com a mesma morosidade e dificuldade que nas terras argillosas. 

O emprego da cal nestas terras opera prodigios; e o melhor de to

dos os estrumes é, aqui, sem duvida, o do gado, ou estéreo, bem con
sumido ou decomposto, ao qual pode-se com proveito ajuntar algum 
adubo chimico, conforme as exigências da cultura e a composição ele
mentar da terra. 

Os terrenos argillo-humiferos são pouco eommuns e raro encon
tram-se typos bem caracterisados a não ser no fundo dos valles e em 
algumas raras alluviões. São terras que ordinariamente carecem de 
saneamento, drenagem, calcinação da superfície, caldagem e lavou
ras médias pelo menos. Ricos em matérias orgânicas, carecem de 
excitantes chimicos, como a cal, em alta dose, phosphatos e cinzas de 
madeira; de fermentes enérgicos, como estéreo fresco ou fermentes-
civel e estrumes vegetaes verdes; de guano, dejecções humanas, etc. 
Parecem-se muito com os terrenos argillosos: são viscosos, unetuosos 
e compactos ou tenazes. Conteem, geralmente, 20 a 25 % de argilla, 
30 a 35 °/0 de areia silicosa, 2—a 3 % de calcareo e 10 a 20 % de 
terriço. Por couterem muita matéria orgânica, são huniidos e de fácil 
e prompto arejamento. 

Conservam por muito tempo os estrumes; sãp tenazes e muito com
pactos, apresentando o mesmo grau de impermeabilidade das terras 
argillosas humidas e frias, decompondo, portanto, com muita lentidão, 
os estrumes orgânicos. Enfim, sua cultura deve ser feita como a das 
terras argillosas: elles constituem uma variedade de massapé, nas 
baixas, muito preto e plástico, onde a canna de assucar cresce, rojan-
do-se pelo chão, a mais de 12 palmos de comprimento, com longos 
merithalos, conservando-se sempre suecosa, verde e, por isso mesmo, 
pobre em assucar. 

As limpas nestes terrenos são muito repetidas e, quando o capim 
de burro invade-o, é quasi impossível extirpal-o radicalmente; a flo
ra damninha está sempre vigorosa, a despeito das plantações cerra
das: d'ahi as repetidas capinas e amontôas. 
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São terras muito frias e compactas para o fumo (quando baixas), 
para o milho e para todas as plantas tuberosas. 

As terras argillosas ou massapés, do littoral, são solos schistosos, 
quasi sempre de alluvião antiga, posto que os accrescidos marítimos 
em formação constituam terreno perfeitamente egual em algumas 
regiões. São terras excessivamente ricas em sal commum, ou em 
soda; as continentaes são menos salinas e resultam de diversas ro
chas feldspathicas. O granito, o syenito, o diorite, a diabase, etc, pro
duzem sempre—massapés. O de S. Paulo, onde prospera tão bem o 
cafeeiro, resulta da decomposição da diabase; em Minas Geraes ha 
massapé proveniente da decomposição do itacolumito, que é uma ro
cha schistosa metamorphica. 
E m Maragogipe ha ma.ssapés resultantes do gneis, bem como em 

alguns logares do valle do Iguape, onde cultiva-se a canna de assu
car. Da decomposição lenta que actualmente se produz do gneis, do 
porphyro, do syenite, do granito, etc, é que resulta esta argilla bran
ca, refractaria e friavel, tão própria para o fabrico da porcellana, que 
se chama kaolino, de que ha diversas variedades mesmo entre nós, 
tanto nas baixas do sertão da Bahia, no alto S. Francisco, como no 
littoral, e m Cannavieiras, Valença, Maragogipe, etc. 

TERRAS SILICOSAS 

Tomam as terras caracteres oppostos aos dos solos argillosos quan
do a areia domina e m sua composição, e por isso chamam-se areno

sas ou silicosas. 
Estas derivam das rochas silicosas e principalmente dos conglome

rados, das brechas, dos tufos e dos greses metamorphisados ou não. 
Quando misturadas com o terriço, e não são muito grossas nem 

muito finas, entretendo a indispensável humidade, alem de outras 
circumstancias locaes favoráveis, estas terras são férteis e dão ex-
celleutes produetos; mas, quando são constituídas por areia quartzo-
sa ou calcarea, pura ou quasi pura, são estéreis, porque, além da au
sência dos materiaes nutritivos, carecem de propriedades physicas 
favoráveis, como a faculdade de reter a humidade, a cohesão, etc 

Pertencem á eatesoria dos solos leves, menos em razão de seu 
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peso, por isso que são mais pesadas do que as argillosas, do que por 
causa da fraca resistência que offerecem aos instrumentos agrários. 

As terras arenosas conteem geralmente mais de 80 % de areia si
licosa, 6 a 9 °/0 de argilla, 2 a 4 % de calcareo pulverulento e 5 a 10 
% de terriço. 

São muito communs nas ai luviões. Gosam da propriedade de con
centrar o calor solar, sendo muito permeáveis a todos os agentes at-
mospherieos; entretanto teem o defeito de se deixarem arejar mal, 
aquecendo-se e deseccando-se muito rapidamente, alem de se exgot-
tarem promptamente, deixando escaparem-se os produetos voláteis 
dos estrumes orgânicos. 

Apesar de muito soltas e de sua côr clara, irradiam fortemente o 
calor e, á noite, resfriam-se depressa, podendo por isso causar mal ás 
culturas. São muito fáceis de rotear e por isso exigem menos capital 
do que as outras; sendo então muito regular a distribuição dos tra
balhos culturaes. 

Podem ser lavradas em qualquer epocha, exigindo menor numero 
de parelhas. Devem ser estrumadas profundamente; servindo-lhes 
admiravelmente os adubos de estribaria e estrumes orgânicos quaes-
quer. 

Quando assentam em sub-solo permeável e teem sido sabiamente 
adubadas, quer com estéreo, quer com estrumes artificiaés, são muito 
produetivas estas terras, que, então, prestam-se a grande numero de 
culturas, desde os cereaes até ás plantas industriaes, arbustivas ou 
arborescentes. 

Sendo geralmente pobres, dão grandes colheitas quando recebem 
estrume aos poucos. As hervas nocivas são extirpadas facilmente, e 
radicalmente destruídas, mesmo as mais vivazes, que, e m outros so
los, não podem sel-o, com efficacia, taes como o mate-me-embora, o 
dandá, o malmequer, a anninhas e outras plantas renitentes. 

O carvão em pó, o pó de serra, as cinzas, os marnos argillosos e hu-
miferos, as argillas calcinadas, as caldagens são-lhes muito úteis. 

Quando ellas contem 10 a 20 % de argilla, mais de 70 °/0 de areia 
silicosa, 4 % de calcareo pulverulento e 5 a 10 % de húmus consti
tuem os solos silico-argillosos, que são quasi eguaes, por seus effeitos, 
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ás terras silicosas. A' medida, porem, que augmentase4hes a quan
tidade de argilla, vão melhorando gradualmente. 

As silico-calcareas encerram cerca de 70 % de areia silicosa rica 
em calcareo, 5 a 10 % de calcareo pulverulento, 8 a 9 °/o de argilla 
e 5 a 10 °/0 de terriço. 

São muito freqüentes nas terras formadas sobre o terreno cretáceo; 
e, encontrando-se e m vários pontos do sertão bahiano, são comtudo 
rarissimas no littoral. Ricas em estrumes calcareos, permeáveis aos 
agentes do ar, capazes de concentrar o calor solar e decompor com 
actividade os adubos orgânicos, teem o defeito de se não deixarem 
arejar muito, mantendo-se muito soltas, sem a precisa tenacidade, 
muito quentes e muito seccas no estio. 

Alem disto, teem o grave inconveniente de permittir que, por uma 
decomposição excessiva, dissipem-se os estrumes orgânicos, exgot-
tando-se promptamente, razão porque não devem as lavouras ser 
profundas. 

As silico-humiferas, quando não são alluviaes, são muito raras e en
contram-se nos logares baixos ou pantanosos, onde ha sempre gran
de massa de despojos orgânicos das plantas aquáticas. Conteem mais 
de 70 % de areia silicosa, mas de 20 % de terriço, cerca de 8 % de 
argilla e 1 a 3 % de calcareo. As velhas terras de capoeira, os salões 
de matto, as charnecas abandonadas ao gado são solos silico-humife-
ros muito férteis, muito ricos em matérias orgânicas, muito arejados 
sempre, muito permeáveis e capazes de concentrar os raios colori-
ficos, decompondo com energia os estrumes orgânicos. 

Todavia, carecem de consistência e tenacidade, aquecendo-se e 
deseccando-se promptamente. Mas taes não são os seus maiores de
feitos: estas terras muitas vezes são insalubres, porque n'ellas apo
drece o terriço vegetal. Neste caso conveem-lhe uma ligeira cal
cinação da camada superficial, a drenagem, a caldagem, a marna-
gem, etc; mas, si se trata de charnecas ou terras seccas, conveem-

lhes a irrigação. 

Quando possuem u m grau de humidade conveniente, deve-se recor
rer aos excitantes chimicos; e, melhor do que ás cinzas e ao gêsso, 
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aos phosphatos e outras matérias capazes de operar a revivificação do 
terriço, que a putrefacção tornou inactivo. 

Os estéreos animaes e o guano activam muito a cultura nestas ter

ras. 
Ha paizes, onde encontram-se vastas extensões destes solos, que 

abundam em algumas zonas da Ásia e da Rússia. 

São afamadas as terras negras, loam ou- tchoruoi-zem, da Rússia, 
onde florescem exuberantemente o trigo e as pradarias. 

A fertilidade nativa de taes solos provem do terriço doce ou húmus 
que encerram copiosamente. 

TERRAS CALCAREAS 

Raras na natureza, são também raras entre nós; entretanto ellas, 
em muitos paizes, e aqui também, formam o solo de terras vegetaes. 
Esta classe comprehende as que conteem mais de 10 % de calca

reo pulverulento, 50 a 70 % de areia incrustada de calcareo, 5 a 8 e/0 
de argilla e 5 a 10 °/0 de terriço. Como se vê e o seu nome indica, 
estes terrenos teem o carbonato de cálcio por matéria dominante. 
Absorvem muita água, formando com ella uma pasta ou argamas-
sa inconsistente. 

No inverno são excessivamente frias e no verão demasiado quen
tes, reduzindo-se sua superfície a pó tênue, que as virações disper
sam. As plantas, então, sentem-se mal, pela reverberação da super
fície. Quando sobrevêm as chuvas elles revestem-se superficialmen
te de uma crusta dura, impermeável á água e ao ar, fendendb-se, mais 
tarde, pelas alternativas do tempo. 

Entretanto, são fáceis de lavrar e comportam-se durante a cultura 
como as terras argillo-calcareas, cujas propriedades possuem. Alguns 
são muito produetivos, sobretudo quando mostram-se estratificadps 
com camadas de argilla, o que aliás não é muito commum, e esta fer
tilidade, então, explica-se pela complexidade de sua composição: 

alem da grande quantidade de carbonato de cal, da argilla e da areia 
silicosa, encerram potassa, soda, ferro e até phosphoro e enxofre. 
Quando são ricos em argilla, o que constitue u m typo menos vulgar, 
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adquirem melhores propriedades physicas: tornam-se consistentes, e 
então, podem dar excellentes colheitas. 

Os estrumes animaes devem ser empregados em quantidades mo
deradas, mas repetidas vezes. O estéreo decompõe-se rapidamente, 
porque o húmus que contem associa-se á cal e ás outras bases do solo, 
formando humatos, que se oxydam. O nitrato de soda e o sulfato de 
ammoniaco produzem bom resultado nestas terras; o mesmo suecede 
com os superphosphatos e os phosphatos precipitados. 

Os terrenos gredosos, as areias calcareas, os solos tufosos e as ter
ras marnosas são variedades de solo calcareo. 
As areias calcareas, muito similhantes ás terras de areia grossa com 

pequenos seixos, chamadas piçarra, e ainda as terras de areia silicosa, 
mais ou menos pura, chamadas ariscas, conteem bastante carbonato 
de cal e, pela continuação das lavouras, tornam-se no fim de algum 
tempo calcareas, isto é, ricas em calcareo pulverulento e portanto pró
prias a certas culturas pouco exigentes. São terras porosas e, como 
taes, leves, capazes de dar boas colheitas de cereaes, quando estru
madas, e, se forem profundas, capazes de prestar-se também ao cul
tivo da videira, da amoreira, dos nabos, da mostarda, do linho, da 
alfafa, das couves, das ervilhas, etc. 

Com adjuneção de u m a certa quantidade de argilla estas terras 
prestam-se a muitas outras culturas, visto como enriquecem-se de 
saes alcalinos. 

Os solos gredosos são, e m geral, fracos, quasi estéreis nos climas 
temperados e improduetivos nos quentes e seccos. Pela silica que 
lhes falta, assim como os alcalis, tornam-se seccos e áridos; mas, quan
do a greda repoisa sobre camadas argillosas, tornam-se bastante 
produetivos, mormente quando entreteem a humidade proveniente 
das águas pluviaes. Mas, repitamos, os solos gredosos são, em geral, 
muito pouco produetivos, pelo menos nos climas quentes. Alguns, e 
não são poucos, conteem 98 % de carbonato de cal; mas, ainda assim, 
prestam-se ás culturas forrageiras e m paizes europeus! 
No Brazil estas terras não são aproveitadas na agricultura, nem 

mesmo como correctivo de outros solos! 
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T E R R A S H U M I F E R A S 

As terras humiferas são solos excepcionaes, e formam-se, princi
palmente, no fundo dos vallese nas depressões dos terrenos elevados, 
pelo accumulo de grandes massas de despojos de vegetaes aquáticos. 

A terra das turfeiras deseccadas representa perfeitamente os solos 
humiferos, que encerram mais de 3 0 % de terriço, 10 a 30 % de argil
la, 30 a 60 % de areia e 2 a 4 c/0 de calcareo pulverulento. 

Quando ellas teem mais de 70 % de areia entram na classe dos 
solos silico-humiferos; e, mais de 30 % de argilla, na das argillo-hu-
miferas. 

Às de capoeira são constituídas de areia fina, castanha ou preta, 
ferruginosa, contendo bastante terriço ou húmus, proveniente dos 
restos de muitas plantas silvestres ricas e m ferro e tannino. São pou
co consistentes e profundas, servindo por isso muito bem para os jar
dins, onde as regas de estio minoram a sua grande seccura e aridez. 

A reacção que caracterisa estas terras é devida, principalmente, ao 
ácido acetico. 

São solos sempre ácidos, humidos, muito permeáveis e soltos. Quan
do ligeiramente calcinados e caldados, prestam-se bem á cultura do 
milho, do fumo, etc 

As terras turfosas são sempre ácidas e ferruginosas, variando 
suas propriedades physicas com a natureza das que a água mistu
rou com a turfa. 

Se o solo é marnoso, a camada aravel apresenta-se argillo-calca-
rea. Para utilisar as terras turfosas deve o cultivador corrigil-as com 
cinzas, cal, etc; que desafiam a decomposição da turfa. A calcinação 
ou a ecobuagem é indispensável para diminuir-lhes a acidez nociva e 
eliminar, principalmente, o ácido carbônico que, e m grande quantida
de, conteem e que tanto difficulta ou retarda a decomposição do terri
ço. Os elementos mais nocivos a estas terras são: o ferro, que con
teem abundantemente no estado de oxydo ferroso e que impede a 
sua nitrificação, o sulfato de cal, que, em presença das substancias or
gânicas, transforma-se e m sulfureto de cálcio, o sulfato de ferro, ás 
vezes em alta proporção, e, finalmente, o ácido sulfurico. 
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Estes solos que, a julgar por sua composição e origem, deviam ser 
tidos na conta de férteis, não o são, e com justa razão: também não 
conteem elles todps os elementos de fertilidade, como á primeira vista 
parece; entretanto, depois de deseccados, addicionados de areia, de 
argilla, de cascalhos e conchas fragmentadas, de cinzas, de cal viva 
ê de queimados e revolvidos em todos os sentidos á charrua, tornam-
se e.ecrl lentes terras, leves, onde conseguem-se magníficas colheitas 
de cereaes. Elles teem, porem, o inconveniente de seccar muito no 
estio; mas, ainda assim, prestam-se á confecção de prados perennes. 

As terras pautanosas pertencem também a esta classe: são terre
nos que se deixam inundar periodicamente ou que se manteem em 
constante estado de humidade, quasi sempre excessiva, que se pode 
entretanto fazer escoar por meio de regos ou drenos. 

Ordinariamente estas terras, que são cultivadas durante uma parte 
do anno ou mesmo durante o anno inteiro, em forragens, conteem 
grandes quantidades de argilla, de oxydo de ferro, de carbonato de 
cal, de matérias orgânicas e de alcalis; por isso dão colheitas regala
res; mas, muitas vezes, conteem muita magnesia e sulfato de ferro, 
tornando-se improductivas. 

Quando as terras pautanosas, por sua configuração, não podem 
perder as águas, que conservam estagnadas, senão por simples e 
lenta evaporação, tornam-se impróprias para toda e qualquer cul
tura. Quando fizermos o estudo descriptivo especial dos terrenos 
agrícolas alludiremos a estes, dando maior desenvolvimento ao as-

sumpto. 

CAPITULO XI 

COMPOSIÇÃO CHIMICA DAS 
TERRAS ARAYEIS 

ELEMENTOS DOMINANTES DAS TERRAS ARAVEIS 

Todas as terras araveis encerram como elementos dominantes: a 

silica, a alumina e o carbonato de cal, aos quaes ajunta-se o húmus. 
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SILICA 

A silica, ou ácido silicico, é o elemento mais commum das terras; 
onde se encontra, já em grãos insoluveis e m todos os ácidos, já em pó 
tenuissimo pouco solúvel nagua, já, finalmente, sob a fôrma de silica
tos de alumina, de cal, de magnesia, de potassa, de soda e de ferro. 

Todas ellas conteem silica solúvel n'agua, a qual passa para os 
tecidos vegetaes, accumulando-se principalmente nas hastes e fo
lhas. A silica solúvel resulta da decomposição lenta e constante dos 
silicatos e da decomposição dos restos vegetaes, que a encerram em 
estado de combinação. O terriço do solo das mattas e florestas con
tem enormes quantidades de silica. Os grãos de areia acham-se in
crustados, constantemente, de u m cimento orgânico ferruginoso, que 
contribue poderosamente para a nutrição das essências que crescem 
nos solos silicosos apparentemente fracos ou estéreis. 

A presença da silica nas plantas e nas águas das fontes explica-se 
pela decomposição das matérias orgânicas contidas no solo, a qual 
fornece ácido carbônico que satura as águas, decompõe os silicatos, 
e forma com as bases destes silicatos carbonates solúveis, ao passe 
que a silica em estado nascente dissolve-se também, podendo ser 
arrastada com o vehiculo e penetrar, pelas raizes, na trama viva 
dos tecidos vegetaes. 

ALUMINA 

A alumina, ou oxydo de alumínio, existe abundantemente nas ar
gilla s, nos kaolinos, nos ocres, nos schistos, etc; é solúvel nos ácidos 
e nas lexivias alcalinas. Nas argillas, acha-se associada, por combi
nação, á silica e á água. As argillas, no seu estado de pureza, são silica
tos de alumina, que conteem 46 a 70 % de silica, 18 a 39 % de alu
mina e 6 a 19 % de água, aos quaes reunem-se, por simples mistura, 
silica, areia, cal, magnesia, potassa, ferro, manganez, matérias orgâ
nicas e outras substancias em proporções differentes e variáveis. Alem 
disto, ella absorve e retém, entre suas partículas, o ammoniaco pro
veniente da decomposição das matérias orgânicas e das águas de tro-
voadas. Se a alumina não se encontra nas cinzas de todos os vegetaes. 
a argilla dá-lhes muitos elementos de nutrição. 
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De tudo isto se vê que é importantíssimo o papel chimico da argilla 
no solo aravel; e, entretanto, não é tudo ainda, porque sabemos que 
ella gosa da propriedade de condensar o oxygenio do ar, de reter a 
água, mais ou menos rica de princípios que dissolve em sua passa
gem atravez de todos os solos, e de conservar os produetos úteis da 
decomposição dos estrumes que adquire. Como a silica solúvel, a ar
gilla contribue para a nutrição das plantas; patenteia-se assim a sua 
importância chimica no solo aravel. 

CARBONATO DE CAL 

O carbono to de cal, ou calcareo, existe em abundância no seio das 
terras, que conteem, também, em estado livre, a cal, ou oxydo de 
cálcio, a qual quasi sempre está combinada com os ácidos carbônico, 
sulfurico, phosphorico, silicico e azotico, e também com a matéria or
gânica, formando humatos. O carbonato de cal representa no solo 
interessantíssimo papel nos phenomenos chimicos de que elle ó sede. 
As substancias orgânicas solúveis n'agua terrestre concorrem, com o 
ácido carbônico, para dissolver a cal; e, reciprocamente, a cal viva 
favorece á formação da substaucia orgânica solúvel no solo. 

Na maior parte das terras, o calcareo acha-se em fragmentos mais 
ou menos volumosos sob a fôrma de grãos arenaceos e de partículas 
extremamente tênues, unidas, intimamente, aos demais elementos 
terrosos. E' sob esta ultima fôrma que elle exerce sua acção mais 
enérgica; quanto mais fino, mais útil, diz Mondesir, é o seu papel na 
terra aravel, ternandp-se indispensável, por esta razão, sua dosagem 

neste estado. 
As culturas satisfazem-se, geralmente, com pequenas quantidades 

de cal; e se, sob o ponto de vista da alimentação das plantas, assim é, 
sob o das reacções chimicas do solo ha a notar que a cal deve intervir
em maior quantidade para saturar a matéria orgânica e bastar ás 
reacções á que é indispensável sua presença. As reacções chimicas 
são, principalmente, a combustão da matéria orgânica, a nitrificação 
e a dupla decomposição com os saes de ammoniaco e de potassa, que 
permittem ao solo absorver os dois últimos principios fertilisantes. Es
tas diversas funeções exigem que elle contenha notáveis quantida-
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d es de calcareo para que sua proporção não fique demasiado apou-
cada, visto como ellas eliminam a cal, constantemente, no estado de 
bi-carbonato, de sulfato, de nitrato e de chlorureto. Se as terras, para 
poderem produzir effeito útil, carecem de calcareo e m proporção 
tanto maior quanto mais argilla e matérias orgânicas conteem, o aug-
mento não deve, também, ir muito alem; porque, quando encerram 
50 % de carbonato calcareo, tomam o titulo de terras calcareas 

ou gredos as. 
Como a silica solúvel e a argilla, pelos princípios que encerra, o 

carbonato de cal também muito poderosamente concorre para as 
funcções nutritivas das plantas. 

HÚMUS 

O terriço ou húmus é o quarto elemento essencial ou constitutivo 
dos solos. Producto da alteração ou decomposição lenta das matérias 
vegetaes com desprendimento de ácido carbônico, de água e de ma
térias azotadas solúveis e voláteis, elle não tem propriedades constan
tes ou invariáveis, porquanto estas m u d a m com a composição chimica 
das plantas que lhe deram origem. Quando elle resulta da decompo
sição dos vegetaes ricos em ácido tannico gosade propriedades ácidas, 

necessitando a terra, que o contem, de algum calcareo para neutrali-
sar sua acidez nociva á vegetação; e quando provem das outras plan
tas gosa da propriedade de manter o solo em notável grau de fertili
dade, capaz de servir a todas as culturas. Entretanto, quando em ex
cesso, isto é, quando a terra o contem na proporção de 20 °/,. para ci
ma, tornando-se mais porosa e sêcca, fica infertil. O húmus forma-
se abundantemente nas florestas. 

Ebermayer classifica em quatro categorias distinctas o que resulta 
da decomposição dos detritos florestaes: o húmus frrlil: o húmus pul-
•ceroso ou carhonoso; o húmus ácido; e o húmus adstringente. São 
fôrmas particulares da decomposição das folhas"e outros despojos e 
restos orgânicos, dependendo as três primeiras das condições physi
cas em que se acham os detritos, e a ultima, da natureza chimica dos 
materiaes que constituem o húmus. 
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0 húmus fértil, ou terriço propriamente, é o único cuja acção sobre 
a vegetação é favorável; elle forma-se, em condições convenientes de 
temperatura, humidade e arejamento, nos solos ricos em princípios 
mineraes úteis, como potassa, cal, etc. 

O húmus puiveroso, ou húmus das terras de matto ou ca.poeira, re
sulta da decomposição ao ar livre, sem cobertura nos logares seccos, 
das partes mortas das plantas; sua producção requer, como condição 

favorável, excesso de calor e de ar e falta de humidade. E' princi
palmente nas terras silicosas e calcareas, quentes e picarrentas, que 
elle se encontra, constituindo um pó secco, leve, de côr parda ou preta, 
de difficil decomposição e, por isso, pouco favorável á vegetação. 

O húmus ácido produz-se facilmente nos terrenos humidos ou su
jeitos ás águas estagnadas, onde o ar não se renova bem; a decom
posição das plantas sendo lenta e incompleta, elle tem sempre reac-

ção ácida. Importa, porem, notar que o húmus ácido também produz-
s© nos terrenos arenosos e seccos quando os principies mineraes ca
pazes de saturar os ácidos orgânicos das matérias vegetaes, como 
potassa, soda e principalmente cal e magnesia, não existem. 

Todas as substancias orgânicas ricas em azoto, como residuos vege
taes e dejecções de animaes, dão u m húmus neutro ou de reacção 
alcalina, e m virtude de, e m sua decomposição, produzir-se muito am

moniaco, que se combina com elle á medida que se desprende; con
trariamente, as matérias destituidas de azoto fornecem sempre, de-
compondo-se, u m húmus ácido, quando não estão em contacto com 
princípios alcalinos capazes de saturar o ácido formado, como a cal, 
as cinzas, etc 

O húmus adstringente provem da putrefacção de substancias ricas 
em princípios tannicos; mas esta espécie é rara, em virtude de alte
rar-se rapidamente o tannino por causa de sua notável avidez paia 
absorver oxygenio; demais, o ácido tannico oxyda-se e decompõe-se 
promptamente quando o húmus acha-se sob a influencia do calor e da 
humidade em presença de princípios alcalinos: cal, potassa, etc. 

O húmus fértil é muito rico em princípios mineraes, e exerce acção 

favorável sobre a fecundidade da terra, cujas propriedades physicas 
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modifica, tornando-se o agente por excellencia da mobilisação do 

solo aravel. 
O papel que o húmus exerce no solo é pois importantíssimo; mas 

tem sido muito exaggerado, a ponto de se lhe attribuir quasi exclusi
vamente toda a fertilidade do solo, a qual, no entanto, augmenta com 
a sua presença, não por ser húmus, mas, principalmente, e sem atten-
tarmos agora para certas propriedades physicas especiaes, pelo azoto, 
pelo ácido phosphorico, pela cal e pela potassa que elle encerra. Duas 
correntes de idéas exclusivas teem desde o começo do século preten
dido explicar a fertilidade da terra; uma, a dos práticos, quer attri-
buil-a á riqueza do solo e m húmus, o sueco nutritivo por excellencia 
dos vegetaes; outra, menos antiga, quer attribuil-a á presença cons
tante das matérias mineraes que enriquecem a terra e alimentam as 
plantas. Os discípulos de Th. de Saussure, despresando as observações 
por elle feitas acerca das cinzas dos vegetaes e da absorpção, pelas 
raizes, das soluções de terriço, não ligam attenção nem importância 
senão aos elementos orgânicos; por outro lado, os imitadores de Lie-
big, tomando caminho opposto, e exaggerando a doctrina da nutrição 
mineral, negam ao húmus sua acção útil nos phenomenos tão comple
xos da vegetação, e só attendem aos elementos inorgânicos. 

No pé de exclusivismo e m que querem as duas doctrinas irrecou-
ciliaveis seus exaggerados sectários, ficariam os complexos proble
mas da nutrição vegetal sem solução justa e verdadeira. Cs factos da 
observação hodierna, tão bem discriminados e tão eloqüentes, permit-
tem, porem, estabelecer entre os obstinados partidários das duas doc
trinas, tão mal comprehendidas, pleno accordo de vistas. A matéria 
orgânica é o vehieulo das substancias mineraes, á que se une para 
dissolvel-as; as matérias orgânicas, segundo as importantes investi
gações de L. Grandeau, não servem de alimento aos vegetaes: repre
sentam no solo o papel indispensável de vehieulo para as matérias 
inorgânicas. A destruição das substancias humiferas nas terras cul
tivadas é independente do phenomeno da nutrição, e emana tão so
mente da combustão lenta das matérias orgânicas sob a influencia da 
água, do ar e do calor. 

Isto posto, a importância extrema da presença da matéria orgânica 



— 67 — 

no solo harmomsa a doctrina do húmus com a da nutrição mineral- de 
modo que a contradição que se tem querido ver nellas é mais appa-
rente que real. As matérias mineraes são os verdadeiros alimentos 
das plantas e por si sós atravessam as membranas vegetaes- mas 
as substancias orgânicas são agentes da mais considerável influ
encia para o desenvolvimento dos vegetaes, e, se não são assimiladas 
pelas raizes, representam o papel de intermediárias entre o solo e a 
planta. 

Ellas transformam, combinando-se com elles, os elementos mine
raes em compostos solúveis, que as raizes destroem por sua vez apo-
derando-se das matérias inorgânicas e deixando no solo a matéria 
combustivel. As duas theorias antagônicas repoisam, pois, em factos 
perfeitamente conciliaveis. As matérias orgânicas são úteis e neces
sárias no solo, mas não indispensáveis á producção da substancia ve
getal. Quando o nosso planeta não tinha ainda matéria orgânica, os 
primeiros vegetaes deviam ter vivido unicamente á custa das maté
rias mineraes das rochas decompostas e trituradas. Os vegetaes pre
cederam o húmus na superfície da terra:o húmus é u m producto delles. 
Mas isto também não quer dizer que a theoria mineral seja a única 

acceitavel; e já dissemos que é por intermédio das matérias orgâni
cas que as plantas absorvem as matérias mineraes, o ácido phospho
rico, a potassa, a cal, a silica, etc 

As turfas são u m a espécie de terriço formado por plantas decom
postas e m baixo d'agua, ordinariamente plantas herbaceas. Estas 
matérias transformam-se em muitas outras, taes como os ácidos 
ulmico, humica, geico, crenico e apocrenico, que preenchem notável 
papel no solo. A turfa parda, porosa, contem bastante ácido ulmico, e 
a preta, compacta, muito ácido humico. Estes ácidos tendem sempre 
a combinar-se com o ammoniaco e o carbonato de cal. Os ácidos cre
nico e apocrenico, mais oxygenados do que os outros, e mais solúveis, 
encontram-se também no estéreo e no liquido das estrumeiras. 

Os principaes produetos da desaggregação dos estrumes do solo 
são: matérias albuminoides acompanhadas de fermentes; dextrina e 
outras matérias gommosas e mucilaginosas; matérias assucaradas; 
álcool e aldehyde; ácidos acetico, taimico, oxalico, carbônico, etc; 



— 68 — 

ammoniaco e compostos ammonicaes; e saes mineraes. Taes são os 
compostos orgânicos e mineraes que se acham dissolvidos nas terras. 

De Saussure, analysando o húmus, encontrou, entre os produetos 
solúveis que elle contem: uma substancia azotada; glucosa; dextrina; 
nitratos de potassa e de ammoniaco; chloruretos de cálcio e de potás
sio; carbonates de potassa e de cal; e silica. 

Verdeil fez também uma analyse chimica do húmus de dez espé
cies de terriço, e em 100 partes em peso de húmus, depois de evapo
rada a agüa, achou na média 45,14 de matérias orgânicas dosando 
1,50 de azoto e 54,86 de saes mineraes compostos de 17,04 de sulfato 
de cal; 14,76 de carbonato de cal: 3,68 de phosphato de cal; 0,89 de 
oxydo de ferro; 0,1? de alumina; 4,16 de chloruretos de potássio e de 
sódio; 10,23 de silica isolada e ácido des silicatos; 2,75 de potassa e 
soda dos silicatos; e 0,87 de magnesia. 

Vê-se que as culturas teem no húmus da terra: água; ácido carbô
nico; nitratos; compostos ammoniacaes; compostos azotados e carbo
nates solúveis; e todos os saes mineraes que se conteem nas maté
rias vegetaes. 

E' o alimento fundamental das plantas, que nelle encontram o de 
que carecem para viver. O terriço fôrma o fundo de reserva do solo 
em matérias alimentares, e transforma-se em húmus sob o poder dos 
fermentos, que renovam constantemente os estrumes que fazem a 
fertilidade do solo aravel. No húmus verdadeiro ou perfeito que, se
gundo Soubeiran, compõe-se de 55,3 % de carbono, 37,4 de oxygenio, 
4,8 de hydrogenio, 2,5 de azoto, toda a matéria organisada não é ab
sorvida ou utilisada pelas culturas, visto como u m a grande parte 
acha-se no estado insoluvel, não sendo atacavel pela água directa-
mente, como o provou J. Girardin que, analysando onze solos da alta 
Normandia, achou notáveis quantidades de húmus insoluvel, desde 
2,74 % até 17,30, ao passo que o húmus solúvel azotado não chegou 
a 1 %. E' que as terras encerram apenas uma parte mínima de terri
ço solúvel n'agua, na qual, entretanto, em conseqüência da fermenta
ção lenta por que passa incessantemente a matéria orgânica em pre
sença do ar e da água, a parte insoluvel transforma-se em novas ma
térias nutritivas solúveis, que substituem suecessivamente uma parte 
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pelo menos das que os vegetaes já utilisaram na sua nutrição. O ter
riço, exposto ao ar humido, elimina u m volume de ácido carbônico 
egual ao do oxygenio que absorve, e em quanto isto se dá formam-se, 
incessantemente, matérias azotadas solúveis, ammoniaco e ácido 
azotico. Desta maneira a geração que se extingue prepara o material 
do desenvolvimento da que surge, nunca faltando no solo o húmus, 
que em sua superfície produz-se continuamente, misturando-se com 
as matérias terrosas que o constituem. 

O húmus, repitamos, é a causa primeira da fecundidade da terra; 
ninguém o ignora, aliás, tão convincentes são as provas que a pratica 
apresenta aos cultivadores, ainda aos menos perspicazes. A luxuria 
da vegetação depende da presença de restos orgânicos em estado de 
decomposição no solo; e, apenas consomem-se estas matérias sem re
novação do húmus vegetal do estéreo, ou dos estrumes, com que se 
lhe restituem os princípios fertilisantes, as culturas descem de sua 

opulencia e vão até ao deperecimento. E' para ser notado, porem, o 
facto de variarem praticamente os resultados em virtude da differen
ça de natureza das differentes terras, onde são excessivamente vari
áveis as proporções de matéria orgânica e portanto de húmus. As di
versas terras, conforme as circumstancias, conteem a matéria orgâ
nica e m proporções muito differentes, desde 25 % de terriço até mí
nimas proporções; mas como todas as plantas não requerem as mes
mas quantidades, em terras de differentes graus de riqueza em maté
ria orgânica acham as diversas plantas condições de verdadeira pros

peridade. E m situações especiaes podem as terras menos ricas em 
taes substancias nutrir melhor certas culturas; isto depende primordi
almente do estado, e da qualidade mais que da quantidade, da matéria 
orgânica. Os restos vegetaes humificam-se com o tempo e com elle 
destroe-se e dissipa-se sua parte orgânica, que pelo oxygenio do ar, e 
não menos pela humidade, converte-se em ácido carbônico. 

Dahi a necessidade do levantamento das forças produetivas do solo 
pela adjuncçâo de novas matérias. Este recurso insupprivel deve o cul
tivador tentar sem demora, ma.rime nos paizes quentes, onde, sob 
este ponto particular, não se deve confiar muito nos resultados das 
lavouras profundas, que não podem, em tal condição, restaurar van-
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tamente para a destructibilidade da terra vegetal. 

Ainda nos solos u m pouco mais ricos em despojos orgânicos occor-
re esse facto; com o tempo dissipa-se a matéria orgânica, ficando as 
substancias fixas e terrosas e os saes, de que, depois de algumas cul
turas successivas, gradualmente se empobrece também a terra até á 
esterilidade. 

A combustão lenta do carbono na terra soalheira, arejada e humida 
é u m facto tão incontestável, como o de adquirir constantemente o 
azoto sob a fôrma de ammoniaco ou ácido azotico. Boussingault pol-os 
em evidencia: em u m vaso cylindrico de vidro de dois cents. de pro
fundidade deitou o operoso chimico-agronomo 120 grms. de terra 
extrahida de uma horta alsaciana, de modo a formar uma camada 
de u m cent. de espessura, que elle regava constantemente com água 
distillada isenta de ammoniaco. No fim de três mezes procurando se 
elle continha ainda as mesmas proporções de carbono e de azoto, 
deu-lhe a analyse o resultado seguinte, que diz com eloqüência acer
ca dos dois factos, de que nos occupamos: 

Carbono em 120 grms., antes da exposição ao ar 2,916 

Idem—idem—idem —depois de alqueive de três mezes 1,926 

Havendo uma perda em carbono de 0,990 

Azoto, na mesma terrra, antes da exposição ao ar 0,3132 

Idem—idem—idem—depois do alqueive 0,3322 

Havendo um ganho em azoto de 0,0190 

Eis ahi: a terra aravel, pela combustão lenta, despoja-se de uma 
parte do carbono das matérias orgânicas, mas não do azoto, que antes 
adquire e que é também u m dos elementos mais necessários á vida 
vegetal e u m dos agentes de maior influencia sobre a fertilidade 
das terras. 
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CAPITULO XII 

ELEMENTOS ASSIMILÁVEIS 
ORGÂNICOS 

AZOTO 

O azoto é, realmente, um dos principaes elementos de fecundidade 
das terras araveis e u m dos principios indispensáveis á vida vegetal. 
Elle acha-se no solo no estado de ammoniaco ou de carbonato de 
ammoniaco, originando-se da decomposição das matérias azotadas ou 
do nitrato P U carbcnato de ammoniaco dissolvido nas águas pluviaes; 
no estado de elemento das matérias orgânicas (animaes) do húmus; 
e no estado de nitratos de ammoniaco, de potassa, de cal e de mag
nesia, que se formam pelo phenomeno da nitrificação. 
Negada a principio, parece estar hoje acceita a intervenção do 

azoto livre da atmosphera no phenomeno chimico da nutrição de 
certas plantas, mormente leguminosas, submettidas a experiências 
recentes e rigorosamente feitas, experiências que parecem decisivas, 
por competentissimos experimentadores, das quaes resulta que o 
meio aéreo não fornece somente o azoto no estado de combinações 
azotadas ás plantas, mas também sob a fôrma elementar. Já o disse
ram em 1777 Priestley e, dois annos depois, Ingenhouz, sendo por 
alguns observadores negado o facto posteriormente. Annos depois 
ainda, Georges Ville sustentou de novo a velha, abandonada e, quiçá, 
esquecida these d'aquelles conscienciosos experimentadores, a qual 
teve ainda u m a vez de soffrer combate com u m homem eminentíssi
m o na agronomia e na chimica, o preclarissimo Boussingault, cujas 
experiências, entretanto, diz-se agora que foram feitas—parece in
crível ! — e m condições anormaes, que tornavam impossível a utilisa-
ção do azoto livre do ar. Levanta-se, pois, em vista disto, novamente 
a these de G. Ville ou antes dos illustres predecessores do operoso e 
aliás tão combatido servidor da agricultura pratica. Mas o eminentís
simo Boussingault, cuja morte foi talvez uma perda irreparável para 
a agricultura universal, procurando verificar a presença do azoto 
combinado, na camada superficial do solo aravel, distinguiu três for-
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mas sob as quaes elle apresenta-se, determinando a quota-parte de 
cada uma em 1 kilogr. de tejras differentes, seccas ao ar: 

AZOTO DAS MATÉRIAS ORGÂNICAS 

Terra das margens do Rio Madeira ( Amazonas), 
argillosa, coberta de florestas, culturas de fumo e 
canna de assucar (A ). 1,428 
Terra da emboccadura do Rio Trombettas (Ama

zonas), muito argillosa, coberta de florestas e cul
turas tropicaes (B). 1,191 

Terra da emboccadura do Rio Negro ( Amazo
nas), areia amarella muito fina, de origem grani-
tica; steppe coberto de arvores ( C ). 0,688 

Terra das margens do lago de Sarraca (Amazo
nas), misturada de argilla e areia, com culturas 
tropicaes ( D ). 1,820 

Terra do plató de Santarém, 200—300 metros 
acima do Amazonas; areias e argillas com restos 
abundantes de matérias vegetaes; solo muito fértil; 
ricas culturas de cacaoeiros (E). 6,490 

Terras das margens do Rio Cupari, no ponto de 
juncção com o rio Tapajoz; terriço de folhas das 
mais férteis; com 1 a 2 metros de espessura ( F). 6,850 

Quanto ao ammoniaco já formado (1) e aos nitratos equivalentes 
ao de potassa (2) nas mesmas terras, eis aqui o resultado: 

Terra do Madeira ( A ) 
Terra do Trombettas ( B) 
Terra do Rio Negro ( C) 
Terra do lago Sarraca ( D ) 
Terra de Santarém ( E) 
Terra do Rio Cupari ( F) 

Ha sempre azoto combinado nos terrenos cultivados, em propor
ções variáveis com a profundidade. Provam-no as experiências de I. 

(1) 
0,090 
0,030 
0,038 
0,042 
0,083 
0,525 

(2) 
0,004 
0,001 
0,001 

» 

0,011 
» 
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Pierre, que em profundidade maior de u m metro ainda o achou em 
combinação no solo aravel. Elle consigna em sua Chimie agricole es
tes resultados de suas observações, os quaes são expressos em kilogrs. 
por hectare: 

Da superfície a 0m,25 de 
De 0m,25 a 0m,50 « 
De 0m,50 a 0m,75 « 
De 0m,75 a 1 metro « 
Petermann achou a 2m,50 « 

profundidade 
« 

« 

« 

"« 

Ha, pois, no solo, azoto, de que uma parte Í 

8266 
5059 
3479 
2816 

2,200,000 

icha -se no 

K. 
« 

« 

« 

« 

estado ele-
mentar em certas substancias orgânicas em via dehumificação, e não 
é improvável que exista também no próprio húmus perfeito de Sou-
beiran. 

A M M O N I A C O 

O ammoniaco, que tanto influe sobre a fertilidade do solo, parece 

ser a principal forma de assimilação do azoto pelos vegetaes. 

No solo aravel elle fica em parte retido pelo oxydo de ferro, pelas 
argillas e outros elementos de absorpção da terra; em parte directa-
mente empregado na vegetação sob a fôrma de ulmato de ammoni
aco; e finalmente em parte volátil, evolando-se para a atmosphera. O 

ammoniaco produz-se em grandes quantidades; é u m dos produetos 
da decomposição espontânea das matérias orgânicas e azotadas, e 
também da decomposição d'agua durante a oxydação do ferro em 
contacto com o ar humido e da calcinação das matérias orgânicas. As 
águas pluviaes ordinárias enriquecem o solo de ammoniaco, que a 
atmosphera contem constantemente no estado de carbonato e, por 
oceasião das trovoadas, de nitrato. 
O orvalho contem mais ammoniaco do que as águas pluviaes. Se

gundo observações feitas em diversos pontos da Europa, tem-se fixa
do em 10 a 13 kilogrs. a quantidade de azoto, que, sob a forma de ni
tratos e de saes ammoniacaes, recebe cada hectare de terreno, an-
nualmente, pelas chuvas, pela neve e pelo orvalho. 
O ammoniaco do ar resulta, por desprendimento, das substancias 
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orgânicas azotadas em via de decomposição e dos canos de éxgotto, 
das estrumeiras e da acção da electricidade atmospherica, em virtu
de da qual o hydrogenio do vapor d'agua combina-se com o azoto do 
ar para produzil-o. Ha sempre mais ammoniaco na atmosphera das 
cidades do que na dos campos; além disto o ar contem mais ammoni
aco á noite do que de dia, variando as quantidades com a altitude, as 
estações, as localidades, a direcçâo dos ventos, o grau de orvalha-
mento, a freqüência das chuvas, etc. 

Schloesing, procurando conhecer a acção dp ar ammoniacal sobre 
a vegetação, fez convergir suas vistas curiosas para o fumo. 

Depois de evidenciada a absorpção do ammoniaco pelas folhas, 
elle chegou á conclusão que este alcali forma compostos orgânicos, 
taes como a albumina, a fibrina vegetal, etc, por não haver encontra-
dpnas plantas analysadas azoto no estado nitrico,nem no ammoniacal. 
O azoto contido no ammoniaco absorvido pelas folhas do fumo trans
formou-se em matéria proteica. Esta experiência mostra a importân
cia que tem este elemento sobre a vida vegetal. Grandeau resumin
do experiências não menos concludentes de Mayer, testifica que os 
órgãos verdes das plantas superiores assimilam o carbonato de am
moniaco gazoso ou dissolvido n'agua; que esta absorpção não é u m 
phenomeno simplesmente mechanico, mas tem também como resul
tado uma transformação physiologica, sendo uma das formas da as
similação do azoto pelos vegetaes; que a nutrição por esta absorpção 
pode determinar u m augmento na massa da substancia orgânica do 

vegetal; que, finalmente, uma quantidade muito grande deste carbo

nato pode arrastar os órgãos vegetaes á morte. Outras muitas expe

riências provam a grande importância que tem o ammoniaco sobre 
as culturas. 

Huxtable, P Tompson, Brustlein, Way, Ncegelé e Zoeller, A. Voel-

cker e muitos outros experimentadores competentes teem estudado 

com proveito o ammoniaco do solo sob diversos aspectos. Merecem 

ser conhecidos os resultados do trabalho experimental do Dr. Vcel-
cker, o mais recente de que temos noticia sobre o caso. Elle fez suas 

experiências em solp argillo-calcareo, em loam fértil, em solo argil-
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loso compacto, e m solo silicoso estéril e e m terreno de pastagem, e 
achou que: 

Todos os terrenos reteem o ammoniaco contido em dissolução 
aquosa. O solo silicoso absorve-o tanto quanto o argilloso, retendo as 
terras ricas e m matérias orgânicas menor quantidade do que as em 
que ellas não se acham em excesso. Nenhum terreno fixa a totalida
de do ammoniaco com que se põe em contacto; mas a terra absorve 
maior quantidade ao contacto de uma dissolução concentrada. Todos 
os solos experimentados absorvem-no não só no estado livre, como 
quando se acham nas dissoluções de saes ammoniacaes. Com as dis
soluções de sulfato ou chlorhydrato de ammoniaco, somente a base é 
retida pelo solo, emquauto que o ácido fica no liquido associado á cal 
e ás outras matérias mineraes. 

E' em contacto com as dissoluções fortes de saes ammoniacaes 
que elle é mais absorvido pela terra. E m caso nenhum o ammoniaco 
por ella absorvido se fixa de uma maneira completa e duradoira, de 
modo a não perder-se pelas lavagens uma parte apreciável, que é, 
todavia, fraca, ccmparada cem as quantidades retidas. As terras teem 
mais força para absorvel-o do que a água para dissolvel-o, uma vez 

fixado. 
Taes são as importantes conclusões deduzidas das experiências de 

Voelcker. 

ÁCIDO NITRICO 

O ácido nitrico existe em pequenas quantidades em todas as terras 
sob a fôrma de saes ou de nitratos; os de potassa e soda, especial
mente, formam-se na superfície do solo dos paizes quentes ou tropi
caes, ao passo que no dos climas temperados e meridionaesproduzem-
se, principalmente, os de cal, de magnesia e de ammoniaco. O ácido 
nitrico do ar, cuja origem é a electricidade atmospherica, por ser mui
to solúvel também é, como o ammoniaco, arrastado para a terra, que 
enriquece, segundo se deduz da observação aceurada de todos os 
dias e de experiências de Barrai, pelas quaes se vê que um hectare 
de terreno recebe por anno 63 kilogrs. de ácido nitrico ! O azoto e o 
oxygenio, que se acham misturados no ar, combinam-se, sob ainílu-



— ib — 

encia da electricidade, nas proporções de l do primeiro para 5 do ul
timo, produziudo-se então o ácido nitrico, que as chuvas arrastam 
para o solo, sempre em maior proporção no estio. Os aguaceiros for
tes arrastam menos ácido do que as chuvas continuadas e calmas. A 
neve forma, geralmente, mais ácido nitrico do que a chuva. O orva
lho contem grandes quantidades. A producção natural ou espontâ
nea dos nitratos, de que se carregam as terras porosas ricas e m maté
rias animaes e calcareo, constitue a nitrificação. 

O ar atmospherieo fornece á vegetação combinações azotadas sob 
a forma de ammoniaco e de ácido nitrico, corpos que as chuvas, o or
valho e a neve dissolvem e arrastam, como acabamos de dizer, para a 
terra, onde o ácido combina-se com as differentes bases para produ
zir os nitratos, que nella se infiltram. 

O azoto orgânico passa ao estado de azoto mineral absorvivel, 
quando os compostos albuminoides e amidados que o encerram de
compõem-se, em certas condições,.no solo, isto é, quando encontram 
meio favorável á existência e ao desenvolvimento de bactérias e vi-
briões, micro-organismos que vivem nas camadas superficiaes da ter
ra; quando o meio é arejado pelas lavouras e pela drenagem; e quan
do a terra tem uma temperatura conveniente, certo grau indispensá
vel de humidade, u m corpo que se una facilmente ao ácido nitrico 
formado, e certas matérias mineraes, particularmente o ácido phos
phorico, que despertem a actividade do fermento nitrico. 

Quando o meio é favorável aos micro-organismos, o fermento de
termina a oxydação do azoto e fôrma ácido nitroso, de onde derivam 
nitrites, que decompõem-se depois pelo ácido carbônico originado da 
combustão chimica das substancias orgânicas ou da acção exercida 
sobre ellas pelos micro-organismos. O ácido carbônico, decompondo 
os nitrites, põe em liberdade o ácido nitroso, que, combinando-se 
com o oxygenio do ar do solo, forma nitratos pela combinação do áci
do nitrico com a cal e outras bases. O fermento nitrico oxyda a velha 
matéria orgânica que a terra contem no estado de húmus. Quando o 
solo é arejado o fermento nitrico é mais activo e o azoto mineral 
acha-se em maior proporção no estado ammoniacal, dando-se o con
trario quando o meio areja-se menos e o fermento se aprofunda 
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mais no solo. Quando a temperatura é favorável, a nitrificação tor
na-se mais activa e isto occorre e m u m a exposição quente, porque o 
frio susta a multiplicação do agente uitrificador, que fica e m estado 
latente. E' na terra humida que a matéria orgânica é melhor circu
lada pelo ar. O corpo que no solo deve unir-se ao ácido nitrico é o 
bicarbonato de cálcio; sem calcareo a terra não se nitrifica; o calca
reo, porem, não deve ser excessivo. 

O cálcio associa-se ao ácido nitrico, á medida que este se fôrma, e 
produz nitrato de cal. Nas terras de matto, por sua acidez, a nitrifi
cação não se produz. A presença da cal, do ácido phosphorico ou dos 
phosphatos no solo facilita a nitrificação das terras regularmente al-
calinisadas. De tudo isto resulta que o phenomeno da nitrificação 
utilisa o azoto do solo fazendo-o passar ao estado assimilável. 

Quanto ao ammoniaco, quer provenha do ar por fixação chimica ou 
por arrastamento pelas chuvas que o dissolvem, quer emane das ma
térias orgânicas e m decomposição no solo, oxyda-se rapidamente e m 
ácido nitrico, fazendo-se, livre ou combinado, completamente a sua 
rápida transformação nas boas terras. 
No solo produz-se também a denitrificação, phenomeno inverso ao 

primeiro, e que reduz os nitratos e, a expensas do ácido nitrico, a for
mação do amuioniaço e outras combinações. Quando o solo não é 
sufficientemente arejado e está saturado d'agua, mauifestã-se o fer
mento denitrificidor: mis, nas terras cultivadas que recebem estru
mes, cessa a decomposição dos nitratos. 

A nitrificação do ammoniaco faz-se independentemente da inter
venção dos micro-organismos? Neste particular as opiniões divergem 

ainda. 
Entretanto, está hoje provado que a nitrificação do solo, que é uma 

oxydação correlativa da presença de substancias orgânicas azotadas, 
faz-se sob a influencia decisiva de umser microscópico aerobio, a que 
se deu o nome de Bacillm am.glolncter A morte deste micróbio im
pede a continuação do phenomeno. A denitrificação ou reducção dos 
nitratos é também u m phenomeno physiologico; o fermento que o 

produz é o Bueíllus denitrificdus. 
As águas terrestres conteem sempre nitratos, embora em propor-
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ções variáveis e pequenas, como os próprios terrenos que ellas atra
vessam em todos os sentidos. 

ÁCIDO CARBÔNICO 

O solo aravel condensa em seus poros ar atmospherico, cuja com
posição, na terra, differe da que elle tem no espaço. O do solo é mui. 
to mais rico de ácido carbônico e u m pouco mais pobre de oxygenio. 
Alem deste excesso de ácido carbônico o ar confinado do solo contem 
azoto e apreciável proporção de ammoniaco, ou de carbonato desta 

base. 
Boussingault e Lewy analysaram diversas terras e acharam para 

a composição centesimal, em volume, do ar confinado: 

Ia experiencia—Acido carbônico 9,74 
« « Oxygenio 10,35 
« « Azoto 79,91 
2a experiencia—Acido carbônico 7,77 
« « Oxygenio 12,37 
« « Azoto 79,91 

Eguaes pesquizas fizeram Audoynaud e Chauzit que chegaram a 
similhantes resultados, sendo todavia menores as proporções do ácido 
carbônico nas três dosagens seguintes: 

1 

Ácido carbônico 4,5 % 
Oxygenio 8,9 
Azoto 86,6 

Boussingault e Lewy acharam que, em quanto o ar normal contem 
4 litros de ácido carbônico sobre 10.000, o das terras, á profundida
de das lavouras ordinárias, contem 90 litros ou 22 1/2 vezes mais nos 
solos não estrumados ha u m anno; mas em terra estrumada, 9 dias 
antes, acharam 980 litros de ácido carbônico ou quasi 10 0/° do volu
m e do ar ou 254 vezes mais do que o achado no ar recolhido alguns 
metros acima do mesmo campo. 

Corenwinder achou, directamente, que uma camada de terra ar
gillosa de 8 a 10 cents. de expessura estrumada com estéreo animal 

2 
1,65 °/„ 

11,59 
86,79 

3 
3,4 % 
10,3 
86,3 
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e 3.300 kilogrs. de resíduos vegetaes, ou tortas, por hectare, á tem
peratura comprehendida entre 20 e 30°, pode dar, em 24horas,mais 
ie 1.500 hectolitros de ácido carbônico por hectare, e que raramente 
esta proporção desce de 300 hectolitros, por dia. Corenwinder obser
vou também que u m campo estrumado com estéreo de cavallo pode 
fornecer, em 5 ou 6 dias, muito mais ainda, uns 8,800 hectolitros de 
ácido carbônico por hectare e por dia, proporção susceptível de ser 
augmentada pelas lavouras e por uma humidade moderada do solo. 

Assim, o ácido carbônico acha-se constantemente nas terras, que o 
absorvem e reteem e m seus poros em virtude das modificações que 
ellas experimentam pelas lavouras, que as tornam capazes de retel-o 
condensado em notáveis proporções, bem como outros gazes e prin
cipalmente o ar, que, confinado no solo, encerra sempre mais ácido 
carbônico em virtude da combustão lenta do carbono das matérias or
gânicas do terriço, do húmus, do estéreo e dos estrumes incorporados 
á terra. 
O volume de ácido carbônico desenvolvido á custa destas matérias 

representa, e m muitos casos observados, quasi o oxygenio eliminado; 
e como, despojado de seu ácido carbônico o ar confinado no solo, ha 
constantemente falta de oxygenio,comprehendida entre 0,1 e 0,8 0/°, 
acreditam Boussingault e Lewy que este oxygenio é consumido na 
queima do hydrogenio das matérias fertilisantes orgânicas da terra, 
que, estrumada u m anno antes, pode conter no ar condensado em 
seus poros quasi tanto ácido carbônico quanto se acha em 18.000 me
tros cúbicos de ar atmospherico, e em u m hectare, recentemente es
trumado—tanto quanto e m 200.000 metros cúbicos de ar normal. 

Taes são as substancias orgânicas assimiláveis que compõem as 
terras araveis. No solo ha ainda outras matérias, de que não nos oc-
cupamos, umas porque não exercem acção apreciável na vida vege
tal ou pelo menos não aproveitam por qualquer modo ás plantas cul
tas, outras porque carecem ainda de estudos e experiências decisivas 

que digam sobre sua acção e seus effeitos. 
Taes são o titânio e o vanadio das argillas, o iodo, o bromo, o flúor, 

o cobre, o hydrogenio sulfurado e outras muitas matérias de nature-
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zas diversas, solúveis ou insoluveis, umas ainda mal definidas e quasi 
todas indeterminadas. 

Ein 1881, Ach. Müntz communicou á Academia das sciencias de 
Paris a existência constante de álcool no solo aravel, nas águas ter
restres e meteoricas e no próprio ar atmospherico. Esta nova maté

ria na terra origina-se, certamente, das substancias carbonadas sob a 
influencia provável de agentes diversos de fermentação. 

E m 1886, Adametz publicou em Leipzig interessante trabalho de 
analyse mierographica do solo, no qual indica a existência, e m ter

ras argillosas e silicosas, de diversos bacterios, que, como os da nitri
ficação e denitrificação, devem preencher na terra e m que vivem 
importante papel. 

Estes micro-organismos são os Micrococcus cândidas, luteus et au-
rantiacus, o Diplococcus luteus, os Bacterium lineola et termo, os 
Bacillus subtilis et butyricus, o Vibrio fíugula, alem de outros. 

O solo parece ser o theatro de muitosphenomenos ainda desconhe
cidos. Com o aperfeiçoamento dos meios e processos de investigação 
é possível que se saiba, brevemente, em que consiste a acção que 
exercem tantos micro-organismos, que vivem na terra aravel. 

E m 31 de Janeiro de 1895, Lord Rayleigh e o professor Ramsay 
apresentaram officialmente á Sociedade real de Londres a grande des

coberta de u m novo corpo simples gazoso que faz parte do ar atmos
pherico, o argonio. E' provável que o argonio, que também se acha 
no ar condensado no solo aravel, tenha brevemente de ser contado 
entre os elementos que interveem poderosamente nos phenomenos 

naturaes e particularmente naquelles que interessam ao agricultor. 
Quem sabe se elle não intervém na nutrição dos seres organisados? 
Também o azoto, até annos passados, não era considerado como apto 

a servir á nutrição dos vegetaes directamente; entretanto a desco
berta do papel dos bacterios na producção das nodosidades das legu-
minosas, demonstrando a transformação do azoto do ar e m substancia 

azotada por intermédio dos micro-organismos do solo e explicando a 

propriedade melhoradora do solo pelas leguminosas, revellou-nos a 
funcção alimentar deste gaz, tido como inerte. 
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No azoto obtido pela destruição total das plantas não se achará 
também o argonio? 

L. Grandeau achou e m gazes extrahidos de solos agrícolas o argo-
íio (argonio por 100 volumes de azoto acompanhado de argonio): 

Gaz apanhado a 0m,20de profundidade no solo de uma 
tnatta de pinheiros j -^Q 

— a 0,40 e m terra de lavoura 1,169 

— » 1,155 

» e m terra de jardim muito solta 1,180 

Sendo a média destes dados inferior á que corresponde ao ar 
normal (média: e m 100 vols. de azoto atmospherico, 1,184, e em 100 
rols. de ar contendo 79,04 de azoto, 0,935), pensa Grandeau ser isto 
ievido e m parte á acção dissolvente d'agua, porque o argonio é cer-
3a de duas vezes e meia mais solúvel n'agua do que no azoto. 
E\ pois, pelas chuvas que desce á terra, onde se encontra, o argo-

lio, cuja presença, na bexiga natatoria dos peixes, acaba de ser ve
rificada por Th. Schloesing, filho, a quem se deve engenhoso appare
lho para dosal-o. 

CAPITULO XIII 

ELEMENTOS ASSIMILÁVEIS MINERAES 

A diversidade da natureza chimica dos solos torna indispensável o 
ionhecimento de todos os compostos chimicos que encerram e que 
Droduzem effeitos tão differentes e tão importantes na vida das plan
tas. 
-Tá vimos como, debaixo do ponto de vista chimico, se comportam 

10 solo, restringindo os factos ao que mais interessa ao cultivador, os 
elementos dominantes e os assimiláveis orgânicos da terra aravel. 
Tomamos agora e m consideração outros elementos nutritivos das 

dantas, resumindo seu estudo áquelles que são mais freqüentes e,por 

ma importância, merecem ser indicados. 
As terras araveis conteem diversos princípios mineraes, que tor

nam, todos, compostos solúveis n'agua de chuva que as banha, mais 
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ou menos carregada de gazes, saes e princípios dissolvidos. Os com
postos solúveis, de que se apropriam as culturas, são principalmen
te: os phosphatos de potassa, de soda e de ammoniaco; os sulfatos de 

potassa, de soda, de ammoniaco, de magnesia, de ferro, de cal e de 
alumina; os silicatos de potassa e de soda e quasi todos os saes de 
potassa e de soda-, o bicarbonato, o chlorureto, o nitrato e o sulfato de 

cal; o azotato, o chlorureto e o sulfato de magnesia; o azotato, o chlo
rureto e o sulfato de ferro; e o sulfato, p azotato e o chlorureto de 
alumina. 

O ferro acha-se na terra aravel no estado de peroxydo, quer livre, 
quer em combinação com os ácidos carbônico, phosphorico e silicico. 
O peroxydo, que dá-lhe a côr castanha ou escura que tem, é anhydre, 

ou privado d'agua, e de côr castanho-avermelhada; o hy(tratado, ou 
combinado com água, é de côr amarello-pardacenta. No estado de car
bonato tanto se acha no solo, como nas águas terrestres, dissolvendo-
se n'aquelle pela influencia do ácido carbônico. No estado de phos-

phato, e sempre acompanhando o de cal, acha-se constantemente nas 
terras férteis. Também existe, accidentalmente, no estado de sulfato, 
esterilisando o solo quando em grande quantidade. 

Nas camadas profundas acha-se no estado de protoxydo combina
do com ácidos orgânicos, principalmente com o ácido humico, e, no 
estado de silicato, em todas as camadas. E\ porém, no de sexqui-
oxydo anhydre ou hydratado que o ferro é mais abundante nas ter
ras. Elle contem condensado, e em proporções variáveis, como a ar

gilla, ammoniaco, produzido pela união do hydrogenio d'agua ao 
azoto do ar: concorre para a transformação das matérias orgânicas e 
para a nitrificação da terra, em que conserva o ácido phosphorico no 

estado de phosphato insoluvel; e favorece a producção da côr verde 
nas partes herbaceas, facilitando a absorpção e a decomposição do 
ácido carbônico doar e a fixação do carbono nos tecidos vegetaes. 

As plantas, porem, o assimilam em quantidade muito pequena, posto 
que elle seja indispensável ao seu desenvolvimento e ao funcciona-
mento de suas faculdades assimilativas. 

O oxydo de manganez acha-se no solo no estado de peroxydo, de 
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carbonato, de phosphato e de silicato em quantidades influi tesimaes. 
Todas as plantas o conteem. 

O carbonato de magnesia, acompanha quasi sempre o de cal, e con
corre, em certa quantidade, para tornar o solo mais fresco, mais leve 
e mais accessivel aos agentes atmosphericos. A magnesia, ou oxydo 
de magnesio, existe em proporção notável nas terras mais férteis. No 
estado de sulfato, de azetato e de phosphato, ella contribua para aug-
mentar a sua fertilidade. 

A potassa, ou o oxydo de potássio, acha-se no estado de silicato, de 
sulfato, de carbonato, de chlorureto e de azotato; e, neste ultimo, anda 
sempre acompanhada dos nitratos de cal, de magnesia e de ammo
niaco. As cinzas dos vegetaes conteem sempre em grande quantida
de este alcali, principalmente sob a fôrma de carbonato. A potassa, 
como a soda e o ammoniaco, provoca a producção da matéria orgâ
nica solúvel do solo. 

A que está combinada com a matéria escura ou com a silica hy-
dratada é considerada como a mais assimilável. 

A soda, ou oxydo de sódio, apesar de não ser hoje considerada u m 
elemento de fertilidade do solo, em que, por seu excesso, pode até 
tornar-se nociva, acompanha a potassa nas argillas e nos calcareos. 
Suas principaes fôrmas no solo são as de silicato, sulfato, phosphato, 
chlorureto e carbonato. Sob a forma de chlorureto ella torna-se mui
tas vezes prejudicial, nas terras de beira-mar, ás culturas. 

Os phosphatos contribuem, em larga medida, para a fertilidade das 
terras, onde os mais freqüentes são os de magnesia, de cal, de ferro, 
de manganez e de alumina. O ácido phosphorico é u m dos elemen
tos mais preciosos do solo, onde, alem das bases que acabamos de no
mear, acha-se combinado também com as matérias orgânicas. 

O phosphato de cal encontra-se em todas as terras, inclusive as de 

alluviâo P U de sedimento, embora em pequenas quantidades. 

Elle dissolve-se promptamente em presença dos nitratos, dp chlo

rureto de sódio e do sal-ammoniaco, bem como nas águas terrestres 

carregadas de ácido carbônico. 
0 sulfato decai, embora pouco solúvel, acha-se em algumas ter-



— 84 — 

ras, em menor quantidade que o carbonato, tornando-as seccas e 

incoherentes, e inferteis ás vezes. 
E m presença da humidade e das matérias orgânicas elle transfor

ma-se no solo, quando privado da influencia do ar, em sulfato de cál
cio, tornandOj-se então nocivo, porque o sulfureto, influenciado, depois, 
pelo ar, determina a producção de hydrogenio sulfurado; entretanto 
o sulfato pode ainda regenerar-se no solo pela oxydação do hydroge
nio sulfurado. 

Finalmente, o chloro, que é útil ás plantas, algumas das quaes 
soffrem com a sua ausência, principalmente as forraginosas, acha-se 
em algumas terras em grande abundância sob a forma de chlorure
tos, empecendo a marcha normal da vegetação. As do littoral con
teem, ás vezes, tanto chlorureto de sódio, que se tornam impróprias a 
muitas culturas. Este sal, na dose de u m millesimo, no solo, é já con
siderado nocivo. 

Taes são as substancias mineraes que se encontram nas cinzas dos 
vegetaes e que os solos conteem e lhes fornecem como alimento, de 
que a água é o vehieulo. 

Entretanto, a água do solo não deve ser assim simplesmente con
siderada, porque, alem de ser intermediária indispensável d© todas 
as reacções, concorre, ella também, com os elementos de que se com
põe, para a nutrição, e sem a sua presença as raizes, e m contacto 
com o solo em zonas restrictas, privadas as plantas de locomoção, não 
achariam ao seu alcance a massa complexa e considerável das maté
rias assimiláveis. Quando a temperatura sobe na superfície do solo, 
começa a evaporação a diminuir a quantidade d'agua que elle con
tem; entre a camada superficial e as inferiores estabelece-se então 
uma espécie de equilibrio de humidade que motiva u m movimento 
ascencional d'agua das camadas inferiores, a qual arrasta comsigo 
as matenas dissolvidas, pondo-se desfarte as raizes em contacto com 
as substancias nutritivas, que se renovam constantemente pela con
tinuidade do phenomeno. Assim, as matérias tendem a subir sem

pre; mas, quando sobre vêm as chuvas, tomam direcção inversa; de 
modo que estabelece-se na camada accessivel às raizes u m movimen
to alternativo das substancias alimentares das culturas, e m virtude 
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do qual se exerce a acção assimilativa dos vegetaes que ellas devem 
nutrir. 

ELEMENTOS ASSIMILÁVEIS EM RESERVA 

Ha, nas terras araveis, uma quantidade variável de elementos úteis 
ás culturas e que, por seu estado actual de impropriedade, majiteem-

se, uns inactivos, outros e m via de transformações necessárias a sua 
utilisação futura, e m verdadeira reserva, constituindo o que os culti
vadores práticos c h a m a m — a velha força da terra, e que são a causa ̂  
primeira da duração de sua fertilidade. !'•'--

Quasi todos são elementos nutritivos das plantas: são detritos orga- •-> 
nicos ou resíduos vegetaes ou animaes, matérias inertes ou combustíP 
veis, húmus carbonoso, terriço ácido, azoto inerte, enfim matérias ofè.J 

ganicas diversas e m via de transformação ou decomposição, de que*™ 
resulta esta substancia parda ou negra, mais ou menos pulverulentàj 
que constitue o bom terriço, cuja parte liquida (húmus) contem ten 
dos os princípios assimiláveis de que se alimentam as culturas; alejnii,' 

de muitos mineraes indecompostos ou ainda insoluveis n'agua tér:
; 

restre, os quaes, no estado neutro ou de sub-saes, como phosphato% 
silicatos, carbonatos, sulfatos, etc, não fizeram-se ainda aptos parada 
assimilaçãp útil dps vegetaes. -r-, 
Des três primeires elementos que, originariamente, constituem a 

terra aravel, o mais importante aqui é evidentemente a argilla, quej, 

por sua propriedade de absorver os gazes atmosphericos, a humidade 
e a água e de formar com elles uma considerável massa de princípios 
nutritivps disppniveis, fixa as bases alcalinas, o ácido phosphorico dos 

líquidos que circulam no solo, formando com as substancias orgâni
cas decompostas misturas e combinações imputresciveis, ao mesmk) 
tempo que susta a combustão lenta, continua e, ás vezes, demasiado 

intensa, das matérias orgânicas da camada vegetal. Sobre ella reage 
a cal, que põe e m liberdade a potassa insoluvel, que se acha no esta
do de silicato e que combina-se com a matéria orgânica, tornando-se 

assimilável. 
Mas o terriço ou húmus não se forma somente nas terras humidas 
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OU argillosas, sobretudo o ácido; elle produz-se egualmente nas ter
ras silicosas, seccas, quando os princípios mineraes capazes de satu
rar os ácidos orgânicos das matérias vegetaes, como potassa e, prin
cipalmente, cal e magnesia, não existem. Ora, estes princípios não 
podem exercer, então, o seu papel em virtude do estado de indecom
posição em que se acham as matérias terrosas ou salinas do solo; 
mas, com o tempo e as successivas transformações que as lavouras 
occasionam, cessa a sua producção para iniciar-se a do húmus fér
til, cuja parte solúvel é toda absorvida pelas plantas. 

Isto quando as matérias são desprovidas de azoto: mas quando as 
substancias orgânicas o encerram, em virtude do emprego de estru
mes animaes, produz-se húmus alcalino ou neutro, e m conseqüência 
da grande quantidade de ammoniaco que com elle se combina. 

E' pela drenagem, pela caldagem, pelo emprego da marna, das 
cinzas e de quaesquer saes potassicos que se legra eliminar eu impe
dir a acidez ncciva das terras, a qual tão damnosa é ás culturas. Con
vém lembrar aqui que o húmus não é absorvido jamais pelas plantas, 
em que penetram tão somente seus princípios mineraes. 

A reserva alimentar das terras, finalmente, não pode tornar-se apta 
para ser assimilada pelos vegetaes emquanto os correctivos, as la
vouras e a cal (gêsso e calcareo), por sua acção, não puzerem e m li
berdade os elementos que a constituem, e e m quanto a matéria or
gânica não se mantiver constantemente no solo para substituir a par
te que incessantemente se queima em contacto com o ar, afim de pre

encher a sua funcção de vehieulo das reservas, cujas espécies mais 
importantes, porque todos os outros elementos são mais ou menos 
abundantes na natureza, são: o azoto, o ácido phosphorico, a potassa, 
a cal, a magnesia e o ácido sulfurico, que são as mesmas matérias 
fertilisantes dos adubos chimicos modernamente preconisadps. 

A reserva natural do solo não dispensa a sua extrumação: ao envez, 
pode elle cahir cedo em estado de esterilidade. FA um capital que se 
leva a fundo de reseroa, como dizem os economistas. 
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CAPITULO XIV 

OS AGENTES NATURAES NOS ACTOS DA 
VIDA TERRESTRE DAS PLANTAS 

E' na atmosphera e no solo que vivem os vegetaes. No meio at-
mospherico ostentam-se e ramificam-se as hastes;brotam e multipli
cam-se as folhas; expandem-se e fecundam-se as flores; em summa, 
desenvolvem-se e amadurecem os fructos e grãos. No meio terres
tre extendem-se, ramificam-se e vivem as raizes; ahi effectua-se, sob 
a acção dos agentes physicos da atmosphera e do próprio solo, a de
composição chimica das matérias fertilisantes e preparam-se os ali
mentos das plantas; ahi absorvem as raizes os produetos da decom
posição dos adubos que a própria terra conserva armazenados para 
fornecel-os aos vegetaes á medida de suas necessidades; ahi, final
mente, passam-se todos os phenomenos miis interessantes da vege
tação, os quaes constituem os actos da vida terrestre das plantas e 
sobre os quaes o ar, o calor e a água exercem acções verdadeira
mente importantes. E' pois, da maior conveniência determinar as 
condições e m que elles se acham no solo, o papel de cada u m sobre 
os vegetaes e a natureza e influencia dos outros agentes, que ahi 
também se encontram, e que conveem perfeitamente conhecidos. Os 
phenomenos que mais interessam á vida subterrânea das plantas são: 
a germinação das sementes, a ramificação dos órgãos radiculares, a 
decomposição dos estrumes, a conservação dos produetos desta de
composição e, por fim, a absorpção das substancias nutritivas. 

AR ATMOSPHERICO 

O ar atmospherico é uma mistura quasi constante de oxygenio e 
de azoto, p primeiro na proporção média, em peso, de 23 % e ° ulti~ 
mo mais ou menos na de 77 %• Nelle se acham ainda o argonio, va
por d'agua em proporções variáveis, anhydride carbônico, ammonia
co em menor quantidade e, em proporção ainda menor, ácido nitri
co, sem faltarmos em pós e diversas matérias resultantes da decom
posição pútrida dos animaes ou das plantas. 
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Elle penetra no solo atravez dos interstícios dos elementos me-
chanicos da terra, circulando na camada mobilisada pelas lavouras, 
de mistura com os elementos gazosos resultantes das fermentações 
e putrefacções, que ahi sempre se dão; e, como contem e m si os fa-
ctores da decomposição das matérias orgânicas que, quasi sempre 
impregnado de humidade, determina, torna-se u m notável agente de 
fecundidade das terras. 
Alem disto, preenche outros papeis: facilita a germinação dos grãos, 

cujos germens delle carecem para o phenomeno da respiração; moti
va a fermentação das substancias contidas nos cotyledones e no pe-
risperma das sementes; e fornece ás matérias feculentas e amylaceas 
dos tuberculos e grãos o oxygenio preciso e indispensável á sua 
transformação em produetos líquidos; de onde se conclue que, na 
pratica, não se devem lançar á grande profundidade as sementes, afim 
de que o ar possa ser renovado facilmente e o germen respirar livre

mente, devendo-se, comtudo, levar em conta a espécie vegetal á que 
pertencem os grãos semeados e o grau de permeabilidade da terra 
aos agentes physicos da atmosphera. O ar não parece intervir dire-
ctamente na ramificação das raizes; mas, na decomposição dos estru
mes, sua tríplice acção é manifesta, como elemento de respiração dos 
fermentos naturaes das substancias orgânicas existentes no solo e 
factor de decomposição destas matérias, como agente physico de fer
mentação dos adubos orgânicos, e como fornecedor de oxygenio á 

elaboração dos diversos produetos resultantes das fermentações al
coólica, ácida, etc. O arejamento dos terrenos é absolutamente neces
sário para que elle penetre suficientemente nos estrumes orgânicos, 
afim de evitar que estes se transformem em produetos pútridos nocivos 
ás plantas, como acontece quando fica enterrado muito profundamen
te o adubo, que então não se revivifica por falta de accesso dos agen

tes atmosphericos, mormente do ar, que faria desprenderem-se para a 
atmosphera os gazes deletérios do solo. O ar não influe, pelo menos 
de uma maneira bem apreciável, no phenomeno da absorpção das 
matérias nutritivas. O que constituo a atmosphera subterrânea com
põe-se, alem dos elementos do ar ambiente, que circula no solo, de 
gazes resultantes das differentes matérias orgânicas que se decom-
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1 e m baixo da terra, sendo o mais abundante destes o ácido car-
30, apesar de variarem suas proporções com a natureza do terre-
dos estrumes. Nas terras abundantes e m estrumes orgânicos, as 
sido carbônico são sempre maiores do que naquellasque se teem 
ervado incultas, ainda mesmo cobertas de matto, as quaes são 
DS ricas que as primeiras, porem mais pobres ainda que estas. 
í destes elementos, o ar das terras, embora em mui peque-
uantidade, contem ammoniaco livre, e, segundo experiências de 
ssingault, vestígios de hydrogenio sulfurado, carbonado e phos-
ado, resultantes provavelmente das putrefacções, o que bastaria 
justificar a conveniência de revivificar-se o adubo muito entor
no solo pelo arejamento, quando outras razões, aliás já declina-
nâo o aconselhassem. 

ácido carbônico que, dos elementos accessorios, é o mais impor-
i, existe nellas em muito maior proporção, cerca de vinte vezes 
Í do que na atmosphera, mesmo nas terras mais fracas, exercen-
3, e m todos os terrenos, sua acção como estrume e dissolvente dos 
)os mineraes. 

) primeiro caso, elle é absorvido pelas raizes, não só sob a fôrma 
sa,como também no estado de combinação com differentes bases, 
ribuindo seu carbono, que é facilmente assimilado, para formar a 
iria componente dos órgãos vegetaes; no segundo, achando-se 
dvido n'agua, nella também dissolvem-se outros saes mineraes, 
etudo carbonatos e phosphatos calcareos, que aliás conservam-

isoluveis nas águas ordinárias. 

mi a possibilidade de serem absorvidos esses saes mineraes pe-
•aizes. 
ammoniaco, nas terras, também se encontra no estado de saes, 

o mais freqüentes os carbonatos e os nitratos. 

formação do ammpniacc np solo em presença do ácido carboni-

bastante para determinar a do carbonato de ammoniaco, que é 

?strume dos mais importantes. 
;tá patente a influencia que o ar exerce nos principaes phenome-

ia vida terrestre das plantas, bem como, em rápido resumo, defi-
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nida a dos principaes agentes gazosos das terras lavradias sobre a 

vegetação subterrânea. 
A pressão atmospherica, de que não se faz grande conta na agri

cultura pratica, tem apreciável influencia sobre a vegetação. Ella 
varia com a altitude e exerce certa acção sobre a actividade da trans-
piração aquosa das plantas; bem assim sobre a evaporação da humi
dade dos solos e a absorpção dos gazes pelas terras. Quando é muito 
fraca ou muito forte a pressão barometrica, nota-se que a.germina
ção dos grãos é muito difficil e quasi sempre impossível. 

CALOR 

O calor solar penetra, directamente, na terra e transmitte-se, gra
dualmente, de camada á camada; mas, pela circulação do ar, pode, 
indirectamente, penetrar até ás camadas subjacentes do solo vegetal, 
sendo absorvido pelos elementos physicos das terras, que delle con
centram uma parte em sua massa. O calor assim retido favorece os 
phenomenos da vida terrestre das plantas, nos quaes sua influencia 
benéfica se faz sentir pelas acções physicas que preenche. Para cada 
espécie de grãos ha uma temperatura especial, posto que a differen
ça não seja muito grande nos climas temperados e mesmo no nosso, 
que é, entretanto, muito variado. Todos os grãos que semeamos ger
minam a uma temperatura de 12 a 27 graus thermometricos; só 
áquem e além destes limites, nos invernos excessivamente pluviosos 
ou nos verões demasiado rigorosos, sua germinação é impossível, já 
porque pela superabundancia d'agua no solo apodrecem, já porque a 
alta temperatura desecca-lhes os germens. 
O desenvolvimento e a ramificação das raizes dependem egual-

mente do calor. Quando aterra está muito fria ellas nãe crescem, 
nem se ramificam, salvo se estão situadas a grande profundidade, o 
que aliás não é o caso das culturas arvenses; o resultado é o mesmo 
quando o solo se aquece demasiado e neste estado conserva-se por 
algum tempo: enervam-se as raizes, tornam-se fibrosas as tuberosas 
ou feculentas, que ao demais perdem as suas íibrillas, que se rompem 
pelo gretamento do solo, mormente se fôr argilloso, e m conseqüência 
da retracção. A decomposição das matérias orgânicas do solo faz-se 
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íptamente com a elevação da temperatura, que favorece, até cer-
mite, o desenvolvimento dos fermentes. 
3 terras frias sãe sempre de producção tardia, precisamente por-
falta-lhes o calor necessário para activar a influencia dos fer-
tPs spbre a transfprmaçãp dos principios carbonados e m matérias 
mosas, ácidas, saccharinas, etc. Entretanto, elevando-se muito a 
peratura, perdem as terras, com a evaporação d'agua, a proprie-
i de conservar os produetos voláteis da decomposição dos estru-
: perdem-se os principios gazosos. E' o que commummente suc-
\ nos terrenos arenosos; no entanto, sob as mesmas condições de 
aeratura, as terras argillosas conservam-n'os por muito mais tem-
E' que todos os terrenos, recebendo a mesma quantidade de ca
lão se aquecem no mesmo grau, como já detidamente fizemos 
,r; dependendo esse facto da constituição physica do solo, ou me
das propriedades physicas de cada u m dos elementos mineraes 
o compõem. Sabe-se já que o grau de calor de cada terreno de
le principalmente de seu grau de humidade; as terras seccas e 
ts são sempre mais quentes do que as humidas e compactas. A 
>rpção das matérias nutritivas independe do calor, que aliás as 
tas despendem com a multiplicação de suas cellulas, com o seu 
cimento, com o movimento circulatório das matérias nutritivas 
;eus tecidos e com a evaporação d'agua pelas folhas. O resfria-
to do ar durante a noite é devido á ausência do sol, e á irradia

do solo para o espaço. 

ÁGUA 

água do solo provem das chuvas e das infiltrações subterrâneas 
s quaes concentra-se no seio da terra, que pode retel-a em gran-
quantidades, como o fazem as argillas. A que não fica retida no 
evapora-se ou infiltra-se nas camadas inferiores,indo até ao sub-
, onde se accumula, sobretudo se o terreno que atravessa é bas-

e permeável. 
m papel no solo aravel é dos mais importantes, porque ella inter
nas principaes funeções que nelle se exercem. 

a germinação das sementes ella preenche u m papel physico, tor-
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nando-se u m agente da fermentação das matérias dos grãos, unida 

ao ar e ao calor, depois de haver-lhes atravessado os tecidos e dis-

tendido os envoltórios para facilitar a emissão das plumulas e radicu-
las. 

Seus elementos concorrem directamente para a formação dos pro
duetos das fermentações. Ella dissolve esses produetos e torna-os as
similáveis pelos tecidos que se formam e desenvolvem com a evolu
ção das plantas novas; permitte a ramificação das raizes e m todps ps 
sentides, dando para isso á terra a consistência conveniente; e facili
ta a decomposição dos estrumes quando nella dominam as fermenta
ções normaes regulares. Sabe-se que as decomposições espontâneas 
são sempre a origem de gazes infectos, que são muito prejudiciaes á 
vegetação. 

Quando, na decomposição dos estrumes, dominam as putrefacções, 
que são grandemente favorecidas pela água em excesso, torna-se 
este liquido u m agente funesto ás plantas, podendo até oceasionar & 
apodrecimento das raizes. Tudo isto pode resultar da superabundan-
cia d'agua no solo; de modo que por sua deficiência ou falta absoluta 
na terra não podem fermentar os estrumes que, por seu excesso, apo
drecem: em qualquer caso as plantas amarellecem, definham, seccam 
e morrem. E' que as terras não devem ser nem muito seccas, nem 
demasiado humidas. A conservação no solo dos produetos da decom
posição dos estrumes requer também condições especiaes; porque a 
água tanto pode prejudical-a pela falta, como pelo excesso. No pri
meiro caso, a evaporação, tornando-o muito secco, determina o des
prendimento dos produetos gazosos e voláteis provenientes da decom
posição dos estrumes; no segundo, chuvas copiosas, arrastando em 
dissolução ou suspensão mesmo os estrumes para fora da área culti
vada, empobrecem a terra dos alimentos das plantas, quando não en-
fraquecem-n'a pela infiltração profunda d'agua, e m que pode ter-se 
dissolvido uma parte dos estrumes, como não raro acontece, Ainda 
aqui a água intervém de uma maneira muito favorável: mas sob a 
condição somente de não ser muito abundante. Sua acção é sempre 
decisiva. Onde ella, porem, representa o papel mais notável é no 
phenomeno da absorpção das matérias alimentares pelos órgãos de 
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3, cuja organisação parece naturalmente adaptada para abser-
unente água; e de facto, nenhuma substancia é haurida pelas 
, seja embora violento veneno, senão depois de se haver nella 
vido. A presença d'agua em excesso ou sua ausência no solo 
ica a temperatura da terra, influindo portanto sobre seu grau de 
Este determina a evaporação cpntínua de SPIP, que se resfria 
almente e tanto mais quanto maipr é p seu grau de humidade; 
s, cem razão que sempre se considera fria a terra em que a hu-
le é constante. 
que fica exposto vê-se que a água, agente da dissolução das 
ias nutritivas, de que é o vehieulo, e alimento mesmo das plan-
u m agente indispensável a todps PS actes da vida terrestre dos 
aes; sem ella não existiria vegetação. Toda a questão reduz-se 
linar o excesso da que se accumula nos terrenos agrícolas, tor-
>-os impróprios á cultura, ou a provocar a sua presença nas ter-
iccas. Ora, o primeiro resultado consegue-o o agricultor intelli-
pela drenagem, e o segundo, pela irrigação das terras. Taes 
! processos de mais seguro êxito, na pratica, quando se conhece 
ipadamente a natureza do solo em que se vai obrar. 

L U Z 

uz, cujo concurso é tão necessário para que as matérias nutriti-
asorvidas pelas raizes possam ser assimiladas nas cellulas chlo-
llianas e para que seja também absorvido o carbono e elimina-
ixygenio pelas plantas, não exerce grande acção alem da su-
ie do solo. Nas terras bem illuminadas por uma acção solar in-
, a absorpção e a assimilação, se as condições de temperatura, 
lade e riqueza do solo são satisfeitas, são mais activas do que 
dos sombreados ou muito abrigados. Entretanto, esse agente 
fluente nos phenomenos da vida aérea, nenhuma influencia bem 
iavel exerce sobre os da vida terrestre dos vegetaes cultos. Sua 
é nulla na germinação das sementes. 

ELECTRICIDADE 

ece verificado que a electricidade desenvolve-se no selo; 
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a despeito das numerosas experiências que se tem feito, nada de po
sitivo se pode dizer acerca da acção que ella exerce sobre cada u m 
dos phenomenos que interessam á vida subterrânea dos vegetaes 
úteis. Assim, pois, são o ar, o calor e a água, que constantemente se 
acham no seio das terras araveis, os agentes que intervém directa e 
decisivamente em taes phenomenos. 

CAPITULO XV 

OS AGENTES CHIMICOS E O SOLO NOS ACTOS 
DA VIDA TERRESTRE DAS PLANTAS 

Levando em consideração as influencias que os saes mineraes da 
terra e o próprio solo exercem nos actos e phenomenos que se desdo
bram durante a vida dos vegetaes, incorremos em repetições, que 
não são descabidas e menos podem ser julgadas ociosas, porque, 
quando não sirvam para esclarecer melhor os factos da theoria, teem 
o inestimável prestimo de fixar as ideas em erdem a ccnsolidar no es
pirito do leitor conhecimentos indispensáveis á solução de varias 
questões attinentes á pratica das lavouras e culturas. 
A terra aravel ou cultivavel contem sempre u m certo numero de 

matérias salinas, que não preenchem, posto que achem-se em pro
porções quasi infínitesimaes, funcções menos importantes do que as 
matérias orgânicas azotadas do húmus, o ácido carbônico livre, o am
moniaco combinado e os nitratos alcalinos e terrosos. 

Na camada superficial das terras lavradias e mesmo das que ainda 
não foram trabalhadas encontram-se, como já sabemos, carbonatos, 
silicatos, sulfatos, phosphatos e chloruretos alcalinos e terrosos, pro
venientes de fragmentos dos mineraes que compunham as rochas, de 
ouja decomposição resultaram sob o influxo dos agentes exteriores. 
Esses fragmentos, de dimensões muito variáveis, são ordinariamente 
silicatos de potassa, soda, cal, alumina e magnesia, que a água, o 
oxygenio do ar e o ácido carbônico, por acção conjuncta e continua, 
e ainda pelas alternativas de temperatura e effeitos de incogitados 
accidentes, atacaram e desaggregaram, tornando-os capazes de fprne-
cer á terra, após ainda incessantes modificações, novos compostos 
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eis, que as raizes abservem e as plantas utilisam ne trabalhp de 
intimas elaborações. Muitos desses fragmentos podem ser vistos 
onhecidos com o auxilio de uma bôa lente, mesmo os mais te-
i mas nos solos permeáveis as mínimas partes resultantes da 
agregação dos despojos attenuados das rochas mais antigas 
marecem depois de longo contacto com o ar, restando os carbo-
; alcalinos, a silica hydratada gelatinosa, os bicarbonatos de cal 
magnesia e finalmente os saes solúveis, de que as plantas se apro-
i. As analyses chimicas mostram de u m modo inilludivel que os 
tes, os carbonatos, os phosphatos, os sulfatos e os chloruretos de 
isa, cal, soda, magnesia, alumina e ferro fazem parte das mate-
vegetaes. 

saes que se dissolvem n'agua pura, principalmente os ammoni-
3, teem por effeito tornar solúveis na de chuva, de concomitan-
om o ácido carbônico, áquelles que, por si sós, não se dissolve-
, como os phosphatos de cal e de magnesia, entre outros. N e m 
; proveem constantemente do solo, mas tambern dos estrumes; 
itanto uns e outros preenchem o mesmo papel, por quanto seus 
os reduzem-se a activar poderosamente a decomposição das 
rias orgânicas; vindo d'ahi a denominação que se lhes ha dado 
citantes chimicas. A cal e todos os seus saes, os nitratos, os car-
tos alcalinos de potassa e de soda, os chloruretos e outros são 
ideiros estimulantes. Os excitantes são muito úteis nas terras 
por natureza e e m que, portanto, são lentas as fermentações. 
saes mais cáusticos e alcalinos são os que atacam mais energi-
3nte os despojos vegetaes dos estrumes, tornando mais rápidas e 
s sua desorganisação e decomposição definitiva. 

s terras seccas ou quentes os excitantes perdem de sua utilida-
orque não são aproveitados os produetos do solo que elles de-
»õem. No emprego destas matérias, especialmente quando se es-
i a cal no solo, deve-se attender á natureza e ás propriedades 
cas deste, para se poder proporcionar as doses ás precisões das 
ras e á quantidade de estéreo de que se pode lançar mão. Os 
phatos de cal e de magnesia concorrem para o desenvolvimen-
s fermentes, que, como sabemos, são os agentes directos e os 
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elementos activos da decomposição dos estrumes, na qual a m á in
fluencia dos ácidos é felizmente combatida pela inttuição contraria 
dos princípios alcalinos. 

E' sabido que os ácidos naturaes das plantas e os que resultam das 
fermentações influem grandemente na decomposição dos estrumes. 

Os ácidos tartrico, tannico, citrico e outros da mesma origem, as
sim como os pectico, acetico, etc, das fermentações, coagulam a al-
bumina, tornam insoluveis a caseina e todas as matérias fermentesci-
veis; do que resulta que, nos estrumes em que dominam os ácidos, a 
fermentação regular suspende-se e bem assim a producção do ácido 
carbônico, dos compostos ammoniacaes e de outros muitos principios 
que servem de alimento aos vegetaes. Outra não é a razão porque 
são sempre estéreis as terras ácidas. 

Influxo opposto exercem evidentemente os saes alcalinos, os car
bonates e silicatos de potassa, soda e cal do solo e também os saes 
ammoniacaes provenientes da decomposição dos estrumes; porque 
tornam mais solúveis as matérias albuminoides, favorecem sua fer
mentação e neutralisam os ácidos, destruindo desfarte a influencia 
funesta que elles exercem sobre as fermentações. 

O solo aravel intervém em todos os phenomenos da vida subter
rânea das plantas, indirectamente por sua acção sobre os agentes que 
a promovem, e directamente por sua influencia sobre a própria ve
getação. 

Os principaes actos da vida subterrânea realisam-se seb a acção 
directa do ar, do calor e d'agua, principalmente os phenomenos da 
germinação e da decomposição dos estrumes, como já vimos. Já de
monstrado ficou egualmente que o arejamento das terras, o que é 
uma necessidade insubstituível, depende da renovação do ar, o que é 
uma pratica indispensável; que a água que, e m proporção moderada, 
é u m factor decisivo da vegetação pode tornar estéreis os solos por 
seu excesso ou por sua ausência absoluta; e, finalmente, que o calor, 
que tem uma influencia agrícola tão grande como a água, pode, co
m o ella, ser fatal á vegetação, quer por sua falta, quer por sua acção 
demasiado enérgica e prolongada. Para comprehender-se bem a in
fluencia considerável que sobre a vegetação exercem as terras seria 
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3 cpnhecer a acção que ellas exercem scbre PS agentes exte-

\ este conhecimento já chegamos quasi, uma vez que deixa-
abelecido, como conclusão do estudo anteriormente feito, que 
iravel deve ser permeável aos agentes atmosphericos, areja-

lido e moderadamente quente. 

vouras não teem por effeito principal senão dividir e mobili-
ilo, isto é, tornal-o accessivel á acção daquelles factores. Nes-
diçoes, o ar, o calor e a água penetram facilmente na terra. 
nda pelas lavouras que se pode trazer á superfície do solo as 
is profundas e os elementos latentes ou inactivos, para expol-
r, afim de que o oxygenio se condense, em quantidade sufiici-
aquelles elementos; variando a quantidade do oxygenio con-
o com a composição elementar do solo, da qual está também 
endo a conservação, em proporções convenientes, da humida-
erra. O solo pode perder o excesso de humidade que o torna 
rio á cultura por meio das lavouras profundas, dos regos de es-
uto e, melhor ainda, pela drenagem, que o desecca convenien

te. 
Imente, depende ainda da composição elementar da terra a 
vação, no solo, da quantidade de calor, de que carecem as cul-
>endo facilmente combatidos os excessos da sequidao da terra 
•e-as e irrigações. No segundo caso, a terra intervém nos phe-
os° da vida terrestre por sua mobilidade, na germinação dos 
e por sua mobilidade e tenacidade simultâneas, na rammca-
s raizes; pelos saes mineraes, correctivos e excitantes, nade-

sição dos estrumes; e, finalmente, por modo indirecto, po sua 

dade, na absorpção desses produetos. Na ^ ^ ^ T e m 
flne directamente sobre as sementes: estas podem germina^ m 
ler terreno, em tijolo moido, em vidro rall a d o ; - neoewa-
3 esteja bem solta, afim de que as delicadas radiculas das p an 
^m-nascidas possam estender-se e encontrar seus ponto de 
Na ramificação das raizes, tanto a terra do sole.como a do sub 

3ve permittir a livre ramificação das fibnllas e de toda,, as pro 
es radiculares, para o que deve ser u m tanto tenaz. Deve 
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solta, isto é, seus elementos mechanicos devem estar reduzidos a 
grãos e até a pó quasi impalpavel, sem conservarem grande adhe-
-rencia entre si; deve ser tenaz, isto é, seus elementos devem ligar-se 
ás raizes, de maneira a poderem dar-lhes a estabilidade necessária, 
afim de offerecerem as plantas resistência á força dos ventos. 

Na decomposição dos estrumes, ella obra por meio dos saes que 
contem, dos excitantes chimicos, que actívam, uns e outros, o traba
lho da fermentação como alimentos indispensáveis á vida e ao des
envolvimento dos fermentes, e fornece ás plantas os principios que 
os correctivos e estrumes lhe deram. Isto, porem, quando os saes não 
existem em excesso na terra; porque, no caso contrario, e principal
mente quando ha chlorureto de sódio, sulfato de ferro, saes de cobre, 
entre muitos outros, coagulam-se as matérias albuminoides, que, en
tão, não poderão soffrer o trabalho da fermentação e não poderão 
consequentemente offerecer ás raizes produetos líquidos assimiláveis. 
Na conservação dos produetos nutritivos da decomposição dos estru
mes, ella obra armazenando-os em seu seio para cedêl-os ás plantas 
a pouco e pouco, não intervindo circumstancias anormaes. Por isso, 
a argilla, o calcareo, a areia e o terriço os conservam condensados 
em sua superfície, em proporções variáveis, segundo a preponderan-
cia.de qualquer de seus elementos constitutivos, o que indica que a 
qualidade da terra fica dependendo, e m cada caso, das proporções 
centesimaes desses elementos. Na absorpção dos produetos nutriti
vos, enfim, a terra intervém apenas por sua mobilidade, afim de faci
litar a ramificação das raizes e sua distribuição pelos pontos e m que 
se acham as substancias nutritivas, para ellas poderem absorvel-as 
facilmente. Por outro lado esta funeção physiologica, que se realisa 
somente pelas raizes, fica subordinada ainda á quantidade das maté
rias assimiláveis existentes no solo e ao poder de condensação deste. 

De quanto acabamos de expender e do que já levamos dicto np ca

pitulo anterior, conclue-se que as qualidades que teem as terra? de 
tornarem-se permeáveis aos agentes naturaes, moderadamente are-
jadas, humidas e quentes, tenazes, ricas em estrumes orgânicos e 
mineraes, activas na decomposição dos estrumes e conservadoras dos 
produetos desta decomposição, correspondem perfeitamente ás ne-
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ades das plantas cultivadas e m todas as phases de sua vida 
tre; constituindo as operações pelas quaes os agricultores devem 
rar corrigir-lhes os defeitos naturaes o grande problema da cul-
acional dos solos araveis.o qual abrange duas soluções:—conhe-
m as terras a explorar, e—cultical-as segundo a sua natureza 
tanto, consoante suas qualidades agrícolas. 

,, para saber o que a terra vale ou pode valer, tem o culti-
intelligente necessidade indeclinável de remontar a uma nova 
1 superior de conhecimentos, que lhe dêem a precisa compre-
p de sua origem. No fasciculo seguinte estudaremos, pois, de 
odp mais completo e, quiçá, mais pratico, no interesse da arte 
ila, o solo aravel. E' isto preciso para fiel desempenho do com-
sso que nos impuzemos, por força do programma adoptado. 

às lors que vous saurez d'oü Ia terrevienU, diz o eminente pro-
r e director do Instituto agronômico de Pariz, Eugênio Risler, 
: serez près de savoir ce qiCelle esU. 

(FIM DO 1." FASCICULO) 
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