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(Nota: 1º  texto escrito de Ana Primavesi no Brasil, em 1950. Condensa sua visão ecológica de manejo do 

ambiente agrícola, expandido em 1980 com o livro Manejo Ecológico do Solo). 



O solo e sua vida 

 

Princípio básico 

O solo é um organismo vivo! 

 

Origem do solo: 

Decisivo para o tipo de solo é o substrato geológico, ou seja, a rocha mãe. 

Os Quartzos se decompõem em areia; arenito calceario  e calcário de 

concha fornece solos areno-limosos contendo cálcio; gnaisse e granito, 

dependendo de sua composição, originam solos limosos ou areno-limosos; 

basaltos e micaxisto são as formações básicas das argilas etc. A rocha mãe 

é sempre um indicador do que nós podemos e devemos encontrar no 

solo. 

 

Formação do solo: 

Com o desgaste da rocha mãe, ainda não é formado solo. Existe apenas 

o esqueleto a partir do qual deve ser formado o que entendemos por 

solo. Quatro fatores são cruciais para a formação do solo: 

1. a formação geológica, 

2. o clima, 

3. a cobertura vegetal 

4. homem (somente no solo cultivado!) 

 

A formação geológica: 

A formação geológica (exceto os solos aluviais) dá forma ao solo. Sais, 

ácidos, hidróxidos metálicos, etc. não podem subir à superfíce mesmo 

no clima tropical mais quente se não estiverem disponíveis. A 

 



condutividade térmica bem como o poder de armazenamento de calor, 

o poder de sorção, o volume de poros, a textura e o pH do solo já são 

predeterminados em certa medida por meio da estrutura físico-

mineral. As mudanças que o clima e a cobertura vegetal produzem 

somente são possíveis em conexão mais íntima com a estrutura 

existente. Assim, como os pesquisadores suecos e russos conseguiram 

estabelecer claramente, existem florestas, estepes, pântanos e solos 

do deserto já predestinados. Nem o clima nem a cobertura vegetal 

podem mudar isso. No entanto, eles podem ser influenciados 

favoravelmente pelos seres humanos. As pradarias norte-americanas, 

as estepes do sul da Rússia e as pastagens australianas nunca foram 

cobertas por floresta. O deserto Gobi, um deserto de sal, sempre foi 

um deserto. O clima estava sempre seco por causa da falta de floresta, 

de modo que não se esperava uma mudança natural nessa condição. 

 

O clima: 

O clima não apenas influencia a degradação da rocha mãe, mas 

também é responsável pela diversidade de solos na Terra. Assim, sobre 

rocha diabásica, ou seja, nos basaltos da Europa ficam os "solos 

marrons de floresta ou Braunerden", no Mediterrâneo e na Índia os 

chamados solos tropicais amarelos ou lateritas e nos trópicos e 

subtrópicos da África e América do Sul os solos tropicais vermelhos ou 

"terra roxa". Solos férteis de marga (calcário com 35% a 60% de argila), 

sobre Keuper (tipo de rocha sedimentar) modificam-se em clima mais 

quente, para o notório "Solontschak" das estepes de sal russas, onde a 

intensidade da água que evapora leva sais à camada superficial, que 

florescem nas chamadas "camadas de olhos brancos" e impedem o 



desenvolvimento de qualquer vegetação após a estação chuvosa 

(também no sudeste da Hungria). Ainda existem vários exemplos da 

influência direta do clima, além da influência que ele pode exercer 

indiretamente por meio da vegetação. 

 

A cobertura vegetal: 

A cobertura natural predominante das plantas é, por um lado, o 

indicador do solo, mas, por outro lado, é também o indicador do clima, 

ou seja, interage estreitamente com o solo e o clima. 

Por um lado, o clima impõe limites a certas comunidades vegetais, 

como por causa do aumento da altitude (em relação ao nível do mar), 

ao aumento do clima continental, etc. Por outro lado, as plantas 

influenciam diretamente o solo. Uma floresta pura de coníferas sempre 

leva a uma certa acidificação do solo e até causa um aumento 

considerável de hidróxidos de ferro no basalto em clima temperado. 

Por sua vez, florestas de pinheiros e bétulas sempre fazem o solo secar 

a tal ponto que, após cortadas, permanecem as chamadas “dunas 

vivas”, os desertos do norte da Europa. A planta geralmente molda o 

solo de acordo com as condições climáticas e geológicas que encontra. 

 

O Homem: 

Os seres humanos agem sobre o solo, influenciando a cobertura 

vegetal em uma determinada direção. 

a) Tem como base motivos puramente de mais lucro e destroem a 

comunidade natural das plantas, que é sempre projetada para manter 

o equilíbrio solo-clima-planta num determinado local. Por meio do 

plantio contínuo e unilateral, as culturas comerciais exercem um 



impacto unilateral sobre o solo, e que é tanto maior quanto mais 

substância mineral que falta é substituída por meios artificiais e menos 

por substância orgânica. Uma grande parte da flora bacteriana já é 

fatalmente danificada pelas excreções radiculares que se acumulam no 

solo sob monocultura. Por fim, a planta se torna incompatível consigo 

mesma e o solo se torna "cansado". Uma mudança fundamental na 

estrutura do solo ocorre durante o período de monocultura no solo. 

 

b) Ele tenta ganhar terras agrícolas na dura luta contra a natureza e, 

finalmente, influencia o clima e o solo de maneira desfavorável com 

uma cobertura vegetal artificialmente projetada, como já foi iniciado 

nas estepes russas. Está dentro da esfera de influência dos seres 

humanos criar desertos alterando completamente a cobertura vegetal, 

como, p.ex., o Saara e o deserto mexicano; no entanto, também está 

dentro de sua esfera de influência criar áreas férteis e, finalmente, 

forçar a natureza a chover também nessas áreas.  

 

Os solos em São Paulo  

Os principais tipos de solo no Estado de São Paulo são: 

 

1. Aqueles sobre rocha matriz. “Arqueano” são solos metamórficos 

cristalinos, granito, sienito, etc. São barro-arenosos a barro-argilosos, 

conhecidos aqui sob os nomes “Massapé” e “Salmourão”.  

2. Solos da era paleozóica, conhecidos aqui como "Devoniano". Eles estão 

sobre rocha metamórfica e, portanto, são barro-argilosos, sem ferro.  

3. Os solos glaciais são conhecidos aqui como "Glaciais", que são areias 
secas muito pobres, e como "Tatui", que são margas (arenitos) férteis, 
como também prevalecem na zona de Itapetininga, ou seja, prevaleceram. 



 
4. Os “arenitos Bauru”, areias muito pobres, que ainda são considerados 
um tipo separado, devendo ser agrupadas futuramente sob solo glacial.  
 
5. O arenito "Botucatu" é listado junto com a Terra Roxa. Portanto, toda a 
formação da Terra Roxa é chamada de "Botucatu". Por outro lado, no 
entanto, pretende-se classificar essas areias entre os "glaciais", porque 
aparentemente muito se parecem. Aqui existem apenas duas 
possibilidades: a) são Terra Roxa completamente empobrecida e 
degradada; b) são realmente solos glaciais, mas são independentes da 
rocha matriz, uma vez que foram trazidos pela água e pelo gelo. 
 

6. A) a "Terra Roxa legitima", uma argila pesada contendo ferro, que se 

encontra aqui na formação de "Botucatu", mas que sem dúvida tem 

origem basáltica como formação básica, já que a análise química da 

camada arável indica a presença de SiO2-, Al2O3 e hidróxidos de Fe2O3, que 

sem dúvida resultaram da decomposição de feldspato, augita, biotita, 

plagioclásio etc. B) a “Terra Roxa misturada”, que possui muito mais 

componentes arenosos que a “legítima”. Ou é uma Terra roxa legítima em 

estado avançado de desenvolvimento ou de degradação (já que as 

amostras foram feitas apenas em terras aráveis) ou não é Terra Roxa 

nesse sentido e formou-se sobre outro tipo de rocha matriz.  

7. Os chamados “Terciário”, comumente denominados de “Corumbataí”, 

são solos barro-argilosos férteis do antigo terciário sobre rocha 

metamórfica (ardósia).  

8. Aos solos de Baixada ou Quaternários são solos aluviais, em geral  

barros impermeáveis à água e argilas com umidade estagnada, que 

geralmente formam os “pântanos”. 

 

Para concluir, pode-se estabelecer que a maioria dos solos são pobres em 

calcio, mas a maioria deles é extraordinariamente fértil ou eram. Para os 



solos arenosos "Glacial", "Bauru" e "Botucatu", somente o 

reflorestamento com florestas mistas pode ser aconselhado. 

 

Agregado do solo  

 
1. Esquema de um agregado ou grumo, estabilizado por Actinomicetos 

vivos.  Areia,  substância orgânica  e argila. 

2. Talos de algas e hifas de fungos ancoram os agregados, que as colônias 

bacterianas cimentaram com sua goma polissacarídea, formando a 

estrutura do solo. 

 



Volume de poros de diferentes solos 

Poros pequenos 
Água do solo imovel  

Poros medios  
Água movel  
 

Poros grandes  
Ar do solo 

 

………………..ooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Solo arenoso 
…………………………..oooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOO Solo barrento com Ca 
……………………………………………….ooooooooooooooooooooooOOOOOO Solo argiloso com H+ 

(solo pantanoso) 
 

O húmus: 

Desde o início, a formação do solo foi acompanhada por húmus. Musgos e 

crassuláceas (suculentas) pressionaram suas raízes nas fendas da rocha, 

romperam a pedra, morreram e, assim, criaram as rachaduras e fissuras 

com substância orgânica, constituindo espaço para plantas mais exigentes. 

Finalmente, a rocha é derrotada e solos férteis sustentam florestas e 

pradarias. 

O humus, um nome não adequado para a substância orgânica no solo, 

atua como o fator fertilizante nas várias formas de sua decomposição. Por 

um lado, as ligninas e as pentosanas são liberadas durante a 

decomposição da substância orgânica, que também é extremamente 

importante como alimento bacteriano nesta forma. O ácido húmico, que 

faz com que o solo fique marrom a preto e normalmente é chamado de 

"húmus", é o melhor e mais eficaz cimento para os granulos ou agregados 

do solo. 

Além disso, o ácido húmico tem um efeito mobilizador sobre o ácido 

fosfórico no solo e é um dos fatores antidispersores no solo. O ácido 

fúlvico e a humina também atuam como solventes e catalisadores que 

facilitam a absorção de nutrientes pela planta. 

 

É particularmente importante que a decomposição da massa vegetal em 



"húmus" - que não é acelerada pelo clima, como se supõe, mas é 

promovida apenas pelo clima, na medida em que as bactérias em 

condições quentes e úmidas prosperam com maior abundância e 

desenvolvem uma atividade muito mais rápida em consumir "o húmus" e 

convertê-lo em seus vários produtos - é gerado CO2, o que é 

particularmente importante para o desenvolvimento juvenil das plantas. 

Pesquisadores suecos descobriram que as plantas normalmente absorvem 

CO2 do ar durante o dia, enquanto absorvem CO2 do solo à noite. O 

crescimento muito mais rápido e vigoroso das plantas em solos ricos em 

húmus é completamente esclarecido pela presença da substância 

orgânica.  

 

Microrganismos 

Com a presença de húmus no solo, numerosas bactérias, fungos e algas se 

instalam aqui imediatamente, já que precisam do húmus como alimento, 

como fonte de energia. As bactérias convertem os nutrientes minerais em 

formas facilmente assimiláveis. Além do "húmus", os fungos e as algas 

também consomem as excreções radiculares das plantas. Eles tornam o 

solo estável, montando pequenos agregados de solo, os grumos, de forma 

viva, ou seja, eles os colonizam como um gramado a um morro (um 

gramado de Actynomycetos) e ancoram os grumos entre si por meio de 

pontes de algas, que ao mesmo tempo garantem o sistema poroso no 

solo. 

 

Volume poroso 

Neste sistema de poros: 



a) Nos mais pequenos, é difícil a movimentação da água do solo, que é 

inútil para as plantas; 

b) Nos médios circula a água facilmente móvel, que é completamente 

usada para crescimento e também está disponível e é geralmente 

chamada de "umidade do solo"; 

c) Nos poros grandes circula o ar, essencial para o crescimento dos 

microrganismos aeróbicos e, por outro lado, também permite que 

pequenas criaturas, como os ácaros, etc. Por último, mas não menos 

importante, as minhocas podem se beneficiar com sua atividade frutífera 

e benéfica. 

Nos 25 cm superiores da superfície da Terra, 400 kg de microrganismos 

colonizam um hectare de terra, fazendo com que o solo pareça um 

organismo vivo. A partir de 25 cm, os microrganismos diminuem 

rapidamente e em camadas de 40 cm de profundidade o solo já é estéril. 

No entanto, desde que a camada do solo acima de 25 cm tenha sua 

estrutura esponjosa-porosa, a subsuperfície não é compacta e 

impenetrável, mas repousa frouxa e permeavel para as raízes das plantas, 

porque a superfície viva protege o "subsolo", de modo que nem chuva 

nem calor podem danificá-lo. Não há erosão em tal solo, ela nem pode 

existir, porque o equilíbrio é perfeito. 

 

 

Degradação do solo 

Solo vivo, sadio Solo degradado 



 
 

Dispersão dos agregados (esquema da erosão)  
(estabilidade dos agregados à ação da água) 

Solo vivo Fases da degradação-morte Solo morto 
Agregados grandes Agregados pequenos Semi-disperso Totalmente disperso 

 
 

 

 

A Agricultura: 

A   - Horizonte         Morto 

Ao – Camada    Orgânica 

A – Horizonte     fértil 
B – Horizonte             camada clara 

C1- Horizonte,   adensamento 
duro por  iluviação da superfície 

C -  Horizonte, rocha matriz C – Horizonte, rocha matriz 

  25 cm   

Adensamento       por chuva (crosta) 

-------------------------------------------
 



Com a queima da floresta, o solo arde profundamente. Provavelmente 

permanece enriquecido com os sais minerais das cinzas, porém a 

microvida também é queimada. Mas a estrutura morta do solo ainda se 

mantém, mesmo que não seja mais estável, desde que não seja 

perturbada, pronta para ser colonizada novamente com microorganismos 

a qualquer momento. Porém a terra não sombreada é constantemente 

esterilizada pelo sol, a monocultura constante enriquece o solo com 

excreções unilaterais das raízes, de tal forma que a destruiriam mesmo 

com a vida bacteriana normal.  A matéria orgânica já foi consumida há 

muito tempo, a estrutura do solo entra em colapso e a erosão inicia. Toda 

chuva lava nutrientes e partículas de argila ao subsolo. Por fim, 

permanece um solo arenoso completamente empobrecido na superfície e 

um subsolo duro como uma rocha que, amolecido apenas durante a 

estação chuvosa, permite a penetração das raízes das plantas, mas que se 

opõe a qualquer cultura lucrativa na estação seca. 

O resultado final são estepes pobres e desertos. Quando os nutrientes 

foram lavados, eles foram substituídos por íons H no complexo de sorção 

ou troca, tornando o solo gradativamente mais ácido. O aumento da água 

da evaporação criou um sistema capilar perfeito, levando à superfície 

hidróxidos metálicos sem impedimento, que no final agem como "venenos 

para as plantas" e impedem o desenvolvimento normal das plantas. 

 

As plantas: 

Com a impossibilidade de desenvolver completamente o sistema 

radicular, dificultado pelo chamado horizonte iluvial ou B, as plantas são 

limitadas apenas à camada de solo até 5 a 7 cm. Esta camada superficial, 

agora todo o habitat das plantas agrícolas, rapidamente se torna 



completamente empobrecida pela erosão. Colapsado em pó, perdeu sua 

capacidade de armazenamento de água disponível e agora também é 

particularmente suscetível à seca, transformando-se em um pantano 

pastoso a cada chuva. Um vento constante complica o desenvolvimento 

das plantas, que se desenvolvem mal e são insuficientemente nutridas, 

totalmente expostas a quaisquer flutuações do clima, e sendo procuradas 

por inúmeras doenças. 

Plantas saudáveis nunca conseguem prosperar em solos degradados! 

 

A erosão: 

Portanto, a erosão acelerada não é absolutamente um fenômeno natural, 

mas apenas a conseqüência lógica e consequente da morte da vida 

microbiana. Sem uma vida microbiana suficiente e diversificada no solo, 

sua fertilidade não pode ser recuperada e toda fertilização orgânica nada 

mais é do que um afrouxamento único do solo e uma adição única de N, 

CO2 etc., enquanto a monocultura ainda for praticada e nenhum 

"fechamento por folhas" nas culturas (cobertura viva do solo) ainda for 

almejado e que garanta o surgimento de uma vida microbiana saudável. 

 

Associações sociológicas de plantas: 

A planta vive naturalmente em certas associações sociológicas, ou seja, 

em sociedades que se complementam em suas demandas e necessidades. 

As plantas de raizes rasas ficam ao lado das de raizes profundas, as 

pivotantes ao lado das fasciculadas, plantas que precisam de sombra 

abaixo  das plantas altas e que gostam de elevada luminosidade, ervas que  

cobrem o solo ao lado de gramíneas cespitosas entouceirantes. Cada 



sociedade é formada de tal maneira que os individuais se complementam 

harmoniosamente. 

 

Esquema da associação sociológica de plantas 

 
1. Solo sombreado, 

2. Raízes em todas as profundidades, 

3. Plantas exigentes ao lado de pouco exigentes. 

 

Esquema da monocultura 

 



1. Solo nu (desprotegido), 

2. Raízes, todas em uma camada, 

3. Todas as plantas com mesmas necessidades do solo. 

 

Mas duas coisas são comuns a todos da sociedade: 

1. As mesmas exigências de textura e de pH; bem como do teor de cálcio e  

de nutrientes do solo; 

2. As mesmas exigências de clima. 

 

É estranho observar como, por exemplo, quando há falta somente de 

potássio, a comunidade das plantas muda repentina e completamente. 

 

Existem plantas que adoram o calcio e as que rejeitam o calcio em uma 

sociedade, plantas que adoram nitrogênio ou potássio, adoram as secas 

ou a umidade, etc. De maneira que a sociedade da planta pode ser 

considerada um indicador, tanto da textura quanto dos nutrientes 

existentes ou ausentes, do solo. 

Por outro lado, é também a garantia de uma vida microbiana rica e 

diversificada e, portanto, da fertilidade permanente do solo. 

 

Interação planta-clima: 

A floresta permite que a água da chuva escorra lentamente para o solo, 

que a absorve e descarrega no subsolo, enchendo os reservatórios de 

água naturais, que a floresta protege contra a evaporação excessiva com o 

seu sombreamento. A floresta, que sempre tem ar fresco e úmido, pelo 

menos em relação ao ar ao redor, atrai a chuva novamente, porque o 

vento carregado de umidade que sopra sobre a floresta cai nesse "buraco 



de ar" (térmicas fracas) e ali perde pelo menos parte de sua carga. Sem 

umidade suficiente, no entanto, a floresta não pode prosperar 

novamente, pois como poderia  manter a enorme evapotranspiração das 

copas das árvores amplamente ramificadas?  Testes nas estepes 

mostraram que mesmo as árvores resistentes à seca que foram 

reflorestadas ali com um determinado tamanho, uma vez que atingiram o 

nivel crítico de consumo de água, pararam de crescer porque a água não 

estaria mais disponível para uma coroa ou dossel de árvore maior. 

 

Quando faltar a floresta, o vento sopra sem impedimentos. A reserva de 

água não existe, por falta de reposição, e os rios estão quase secos no 

verão, ou seja, no período sem chuva. As chuvas caem mais escassas e 

raras. Quando chove, a água atinge o chão e mal penetra na terra. A maior 

parte é drenada pelos rios inchados ou avolumados, inundando 

amplamente a região. O vento sopra suave e continuamente, impedindo o 

crescimento de qualquer planta maior. Sopra todo o CO2 do solo, as 

plantas lutam pela sua existência, tornam-se raquíticas e, finalmente, a 

cobertura vegetal é reduzida a pastagens ruins. 

 

As flutuações entre as temperaturas (amplitudes térmicas) do dia e da 

noite são maiores, pois não há o armazenador de calor “floresta”, e 

ocorrem geadas que destroem as plantas que amam o calor, pelo menos 

todas aquelas que não conseguem tolerar essas flutuações. E, de repente, 

o clima tornando-se ainda mais seco, e apareceu uma exuberante estepe 

parecida com uma tundra, onde antes existiam campos exuberantes e 

florestas ricas. 

 



Falta a floresta! 

Se, no entanto, a monocultura também esgotou o solo e a erosão o 

removeu, de modo que não pode sequer suportar a cobertura dessa 

planta comercial, o deserto segue como uma consequência final. 

Então o clima não é constante, também depende da vegetação! 

 

a) O “fluxo” do ar frio ladeira abaixo; 

 
 

b) Um "acumulo de ar frio". 

 



 Microclima:  

A relação entre planta e clima é ainda mais estreita no espaço aéreo de 2 

m acima do solo. Aqui costuma ir tão longe que o clima local pode ser 

completamente diferente do clima regional. 

 

Encostas sul e norte em um vale, cabeça de morro e fundo do vale, 

encosta e planície, bordas de rios e lagos, clareiras de florestas e aterros 

ferroviários, tudo tem uma grande influência na camada de ar próxima ao 

solo. Essas grandes diferenças tem como base, por um lado, as 

movimentações do "ar frio", isto é, o ar mais frio, que flui de acordo com 

suas próprias leis, por outro lado, o impedimento da irradiação de calor 

pelas árvores e na condutividade térmica do solo. Todo renque vegetal  

espesso, grupo de árvores, fileiras de arvores reflorestadas, barragens, 

etc. impedem o ar frio em seus esforços para chegar ao ponto mais 

baixo”. É o caso dos chamados "lagos de ar frio", dos quais o "Lunzer 

Kaltluftsee" é um fenômeno natural mundialmente famoso. Na "Seerand" 

(margem do Lago) ainda há vegetação normal, correspondente a 1600 m 

de altitude, e no "Seegrund" (fundo do lago), crescem apenas musgos e 

líquens como em 4000 m de altura. As encostas que levam ao fundo do 

lago apresentam pinheiros anões encarquilhados e para o alto aparece 

uma bela floresta de abetos. 

 

A água no microclima 

Lagos e água estagnada, que se aquecem durante o desenrolar do dia, 

liberam gradualmente esse calor solar à noite e, assim, atuam como um 

"estoque de calor" para o ambiente. Eles aquecem o ar frio e podem 

neutralizar as geadas.  



A água corrente, por outro lado, não apenas atua como um “acumulador 

de ar”, mas, além de aquecer muito pouco durante o dia, cria um frio 

evaporativo nas áreas adjacentes por causa de sua umidade, o que leva ao 

aumento de geadas.  

 

Condutividade térmica do solo:  

Dependendo da natureza do solo e do seu teor em húmus, ele absorve 

muito ou pouco calor solar durante o dia (solo arenoso, solo argiloso), é 

um condutor de calor bom ou ruim (solo arenoso, solo úmido) e, em 

seguida, libera mais rápido ou mais lentamente à noite seu calor 

armazenado (solo arenoso, solo úmido). Dependendo se o solo ainda tem 

calor suficiente após o nascer do sol para neutralizar o frio da primeira 

meia hora após o nascer do sol, existe o risco de geada ou não. Cobertura 

vegetal, tipo de manejo do solo etc. podem desempenhar um papel 

importante na formação de gelo. Ou seja, um prado ou um campo recém 

cultivado com maior evaporação terá mais geada do que, por exemplo, 

um campo em descanso (pousio) ou até um campo de milho com plantas  

desenvolvidas que já protegem a superfície do solo de tal modo que este 

ainda possa irradiar calor pela manhã. Cada árvore atua como um escudo 

térmico, de modo que, na área protegida, não existe geada, como ocorre 

em campos não sombreados. Um  renque de arvores de 12-15 m de altura 

para proteção contra vento (quebra-vento) fornece sombra de vento a até 

80 m de distância. Após 80 m o vento sopra novamente. 

 

 

 

 



Esquema do granizo  

 

 

Esquema das cortinas quebra-vento 

 

 

Portanto, dezenas de pequenos fatores trabalham juntos na formação do 

“microclima”, que em última análise, e de maneira não muito rara,  criam 

condições completamente diferentes do que seria possível se prever a 

partir do macroclima.  

O microclima pode ser tão desfavoravelmente afetado pela exploração 

madeireira incorreta, pelo reflorestamento incorreto, por aterros 

ferroviários administrados de forma descuidada, etc., que pode haver uma 

mudança completa na maneira de crescimento das plantas, com o 

macroclima permanecendo o mesmo.  

camada de ar frio 
Nuvens de granizo 

Ascensão de  
ar quente (térmica) 
 

Floresta 

Ar fresco 

Campo livre Campo livre 

cai granizo 

Vento 

Faixa quebra-vento 

sem vento 

quase sem vento 

Vento algo mais fraco 

Vento 

Vento 

Vento 

Vento Vento 



 

O granizo:  

O granizo é um fenômeno cada vez mais comum nas chamadas áreas 

“cultivadas”. Por si só, é uma ocorrência rara e pode ser arrolada entre os 

desastres naturais. No entanto, quanto mais a floresta é derrubada e 

quanto maiores forem as áreas sem floresta, mais frequente é o granizo. O 

granizo, como a geada, podem ser considerados como sendo danos 

consequentes da erradicação aleatória das florestas. Nada mais é do que a 

sucessão de grandes áreas não preservadas. Aqui, o ar aquecido pelo sol 

(térmica) ascende com uma velocidade tremenda, de até 30 km/h, às 

vezes, até na forma de tornados, não raros nos estados do sul dos EUA e 

do Saara. Como o ar atmosférico não se torna gradativamente menos 

denso de acordo com as leis usuais dos gases, correspondente ao 

esfriamento, mas é armazenado em camadas nas quais o frio e o calor se 

alternam em função do fluxo de ar predominante, e esse "ar quente" 

ascendente geralmente encontra entre 1200 e 1500 m de altitude com 

camadas geladas de ar trazido da Antártica. Este choque repentino faz 

com que o vapor arrastado pelo ar quente se condense imediatamente, 

neste caso formando gelo. O vento frio do sul que trouxe esse ar frio da 

Antártica agora carrega o granizo, ou seja, o gelo formado, até encontrar 

um obstáculo (montanhas, florestas, correntes magnéticas da terra, 

cursos de água, um buraco de ar criado pelo ar quente subindo, etc.) que 

reduz sua velocidade ou faz que caia repentinamente. No momento em 

que ele é freado, ele deixa cair sua carga, o granizo. 

Desmatamento total no topo de colinas, reflorestamento de áreas 

maiores, criação de viveiros de peixes, etc. podem atrair granizo para 

áreas onde nunca houve antes. 



 

Conclusão: 

Repetidamente, encontramos as interrelações entre:  

S O L O  -  P L A N T A  -  C L I M A 

 

Se a harmonia delas for perturbada, se apenas um desses três fatores 

estiver desequilibrado, a planta, o solo e o clima vingar-se-ão de maneira 

terrível da atividade humana. 

 

Se um desses três fatores for influenciado favoravelmente, os outros dois 

também agradecerão. 
 
 


