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RESUMO
Este trabalho foi realizado com o intuito de obter a resposta de dois LATOSSOLOS VERMELHOS de diferentes texturas,
quanto a resistência à alteração do pH após a adição de doses determinadas de ácido clorídrico (HCl) e hidróxido de
sódio (NaOH) na molaridade 0,1 mol L-1 para ambos. Foram comparadas duas formas diferentes de adição de HCl e
NaOH, sendo uma com adições crescentes de ácido ou base e outra numa única dose, correspondente ao volume de
ácido ou base para que os solos atingissem pH 3,0 e 9,0.Após o equilíbrio do solo com a solução, foi possível notar que
tanto para o experimento que foi adicionado as doses crescentes, quanto para o que foi adicionado numa única dose, o
pH do LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico (LVdf) foi superior ao pH do LATOSSOLO VERMELHO Distrófico (LVd),
caracterizando o maior poder de tamponamento do LVdf comparado ao LVd na faixa ácida, e na faixa básica, devido sua
textura mais argilosa.

PALAVRAS-CHAVE: Poder Tampão; Solos; Química do solo.

1 INTRODUÇÃO

A acidez do solo é um atributo de suma importância no âmbito  agronômico,  visto  que o
mesmo influi diretamente no crescimento e desenvolvimento das plantas em função de seu efeito na
disponibilidade de nutrientes (SOUSA et al., 2007). 

Quando se deseja alterar o pH do solo via adição de corretivo de acidez, o mesmo, via de
regra,  dependendo de seus atributos  (químicos,  físicos  e  mineralógicos)  oferece resistência  em
maior ou menor intensidade em sofrer alterações de pH. Esse atributo do solo é denominado poder
tampão.

Para solos tropicais Brasileiros, poucos estudos foram feitos para avaliação desse atributo em
solos com variações em sua constituição. Baseado nisso foi montado este experimento a fim de
comparar dois solos representativos da região do noroeste do estado do Paraná: o LATOSSOLO
VERMELHO  Distrófico  (LVd)  com  textura  arenosa,  e  o  LATOSSOLO  VERMELHO  Distroférrico
(LVdf) com textura argilosa.

Este  trabalho  teve  como  objetivo  avaliar  o  efeito  de  textura  sobre  a  capacidade  de
tamponamento de LATOSSOLOS VERMELHOS da região do noroeste do Paraná.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para o experimento,  foram coletadas as amostras do horizonte A de dois  LATOSSOLOS
VERMELHOS da região de Maringá. O LATOSSOLO VERMELHO Distrófico, de textura arenosa,
originado a partir do arenito de formação Caiuá, foi coletado na Fazenda Experimental de Iguatemi
(FEI) da UEM e o de textura argilosa, de origem basáltica, foi coletado no Contorno Sul em Maringá-
PR.

Após a coleta, as amostras foram secas ao ar e passadas em peneira com abertura de 2mm
para obtenção da terra fina seca ao ar (TFSA). O experimento foi conduzido com amostras da TFSA
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após determinação de seus atributos químicos (Quadro 1) conforme metodologias descritas pela
Embrapa (2011):

Quadro 1: Caracterização química do LVdf e LVd.

Identificação pH SB CTC7 P C V m delta pH PCZ
Argila 

H2O cmolc dm3 mg dm3 g dm3 % %

LVdf - A 5,4 2,81 6,55 5,26 21,58 42,83 8,16 -1,04 3,27 65

LVd - A 4,2 0,37 6,42 3,90 20,15 5,85 77,61 -0,59 3,03 18

Fonte:  Laboratório  de Química e Mineralogia de Solos da UEM. SB: Soma de bases;  CTC7: Capacidade de troca
catiônica a pH 7,0; V%: Saturação por base; m%: Saturação por Alumínio; PCZ: Ponto de Carga Zero.

2.1 ADIÇÃO DE ÁCIDO OU BASE EM DOSES CRESCENTES

Para a instalação do experimento com doses crescentes de ácido e base, foram separadas e
pesadas e duplicatas de 10 cm3 de cada amostra.

Após a pesagem, adicionou-se 25mL de água deionizada, juntamente com o HCl ou NaOH na
concentração de 0,1mol L-1 em doses crescentes (0,1; 0,2; 0,3 mL de HCl ou 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 mL de
NaOH). Para cada solo, manteve-se um tratamento sem adição de ácido ou base, que foi utilizado
como testemunha. 

Depois da adição, as amostras foram agitadas por dez minutos a 160 rpm em mesa agitadora
orbital, e mantidas em repouso por 30 minutos, para posteriormente proceder-se a determinação do
pH num peagâmetro de bancada, marca Hanna, modelo HI 2221.

Neste  experimento,  em  períodos  pré-determinados,  as  doses  de  ácido  ou  base  foram
aumentadas (recebendo a mesma dose aplicada inicialmente) até que a solução sobrenadante dos
solos atingissem a amplitude de pH entre 3 e 9. 

Antes da medição do pH, as amostras eram pesadas e a quantidade de água perdida era
reposta, objetivando manter a relação 1:2,5 durante todo período da condução do experimento.

2.2 ADIÇÃO DE ÁCIDO OU BASE EM DOSE ÚNICA

Para a instalação do experimento em dose única, foram seguidos os mesmos procedimentos
do  experimento  com  doses  crescentes,  com  a  única  diferença  que  o  ácido  e  a  base  foram
adicionados em dose única equivalente à dose encontrada no experimento anterior que adicionou-se
1,5;3,0; e 4,5 mL de HCl 0,1 mol L-1, e 2,5; 5,0; 7,5; e 10,0 mL de NaOH 0,1mol L-1.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após  as  determinações  do  pH  para  os  dois  solos  estudados,  os  dados  obtidos  foram
comparados.  Os  valores  de  pH  do  LVdf  contra  do  LVd  no  experimento  de  doses  crescentes,
observa-se  que  os  valores  encontram-se  acima  da  linha  1:1  (Gráfico  1),  mostrando  que  pela
equação para a mesma dose de ácido e base adicionado o valor de pH do LVdf sempre será maior
que do LVd em 0,69 unidades de pH.
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Gráfico 1: Relação geral entre o pH do LVdf e LVd para doses crescentes.

Os mesmos dados, quando analisados em separado, em duas faixas de pH (ácida e básica),
os  valores  podem  ser  ajustados  em  duas  equações  diferentes,  mostrando  diferenças  no
comportamento dos sítios ativos dos solos em resposta à adição de HCl ou NaOH (Gráfico 2).

Assim, verifica-se que em condição ácida, o LVdf é 21% mais tamponado que o LVd e cerca
de 1% mais tamponado na condição alcalina.

Gráfico 2: Relação entre LVdf e LVd subdividido em faixa ácida e básica para doses crescentes.

Quando compara-se os dois solos no experimento após a adição de HCl e NaOH em dose
única, observa-se também que os valores de pH determinados encontram-se, novamente acima da
linha 1:1, evidenciando o mesmo comportamento do LVdf em apresentar valores de pH maiores em
0,81 unidades superiores àqueles encontrados no LVd (Gráfico 3).
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Gráfico 3: Relação entre LVdf e LVd subdividido em faixa ácida e básicapara dose cheia.

Da mesma forma, ao dividir o gráfico em duas faixas sendo uma mais ácida que o pH original
do solo e outra mais básica, obtêm-se duas equações diferentes, que mostram que apesar de em
ambas  as  faixas  o  pH  do  LVdf  se  apresentar  superior  ao  do  LVd,  os  solos  se  comportam
diferentemente (Gráfico 4). Através da equação, pode-se inferir que na faixa ácida o LVdf é 17%
mais tamponado do que o LVd, e que na faixa básica o LVdf é 11% mais tamponado que o LVd.

Gráfico 4: Relação entre LVdf e LVd subdividido em faixa ácida e básica para dose cheia.

Esta resposta do LVdf sobre o LVd para o tamponamento do solo, se deve a discrepância
dentre  a  textura  dos mesmos,  evidenciando que este  atributo  dos solos  influencia  tanto  no pH
quanto na sua capacidade de tamponamento.

4 CONCLUSÃO

Os valores obtidos mostram que a textura dos solos exerce influência tanto no pH quanto no
seu poder de tamponamento.

Foi detectado que quanto maior o teor de argila, maior a capacidade do solo em resistir a
alteração do pH. 

O teor de argila influenciou diretamente na capacidade de tamponamento mesmo nos solos
com atributos químicos semelhantes. 
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