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RESUMO 

 
Para reverter a realidade da acidez dos solos brasileiros, emprega-se a técnica da calagem que ao neutralizar 
a solução do solo influenciará na microbiota deste. Os microrganismos agem como um indicador biológico 
importante por sua capacidade em responder rapidamente às alterações no solo e sua importância se deve 
a participação de diversos processos necessários para o bom desenvolvimento das culturas. Desta forma, 
objetiva-se avaliar a capacidade de neutralização de íons H+, isto é, da acidez potencial, dos diferentes 
corretivos agrícolas e a ação desta alteração na população microbiana à esta aplicação ao longo do tempo. 
Para isso, será coletada a camada superficial de um solo argiloso que através da análise química será obtido 
a necessidade de calagem e então será aplicado os tratamentos (T1 – Testemunha; T2 - Calcário calcítico 
convencional; T3 – Se Power Nano; T4 – Se Power BIO) em cada unidade experimental (cilindro de pvc), com 
4 repetições. As amostras para análise microbiológica serão coletadas antes da aplicação dos tratamentos, 
aos 30, 60, 90 e 120 dias após aplicação. Passarão pela secagem e diluição em série para retirada da alíquota 
que será disposta sob o meio BDA. As contagens de unidades formadoras de colônia serão realizadas aos 3 
dias para bactérias e 5 dias para fungos. Espera-se que a aplicação do produto Se Power Bio e Se Power se 
sobressaiam aos demais quanto a eficiência da neutralização do pH e promoção do desenvolvimento 
microbiano, viabilizando sua recomendação, assim beneficiando o produtor quanto ao manejo, produtividade 
e lucratividade das culturas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Acidez do solo; Biomassa Microbiana do Solo (BMS); Calcário 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Os solos brasileiros, na sua maioria, apresentam acidez de média a alta (DA SILVA; 
DE SOUZA, 2008), isto é, o teor de íons de hidrogênio livres (H+) confere ao solo um 
potencial hidrogênionico (pH) baixo, caracterizados por soluções ácidas. A importância 
deste atributo está estritamente relacionada à disponibilidade de nutrientes no solo, à 
influência no crescimento radicular e no desenvolvimento de microrganismos no solo (TAIZ 
et al., 2017) sendo ainda a acidez o maior fator resultante de degradação dos solos em 
áreas extensivas nas zonas tropicais e temperadas (DA SILVA; DE SOUZA, 2008).  

Para converter ou ausentar os possíveis danos gerados pela acidez do solo, 
emprega-se o uso de corretivos, no qual os íons de hidrogênio (H+) são equivalentemente 
substituídos, elevando a disponibilidade de alguns nutrientes, como o fósforo. Este fato 
promove o aproveitamento dos fertilizantes aplicados, bem como torna insolúvel outros 
elementos, como o alumínio (DE SOUZA et al., 2006). O incremento nos teores de cálcio 
(Ca) e magnésio (Mg) no solo também é consequência da aplicação de corretivos, porém 
sua eficiência está relacionada ao uso de dose adequada, das características dos produtos 
e uso da técnica de aplicação correta (CAIRES et al., 2000; PREZOTTI; GUARÇONI, 2013; 
GUARÇONI; ALVAREZ V.; SOBREIRA, 2017).  
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Além das características químicas e físicas citadas, a alteração do pH pode modificar 
de forma intensa a biomassa microbiana do solo (BMS), sua atividade e a relação 
bactéria/fungo (STAMFORD, 2005). A BMS é considerada a parte viva e mais ativa do solo, 
sendo constituída principalmente por fungos e bactérias. A quantidade e a composição da 
BMS podem ser afetadas de acordo com a quantidade de material orgânico, aeração, 
umidade, temperatura, pH, sistema de cultivo, adubação, rotação de culturas, textura do 
solo, entre outros (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006).  

De acordo com a faixa de pH do solo, há uma classificação para os microrganismos 
que são capazes de se desenvolverem, sendo: basófilos – os que crescem e se 
desenvolvem em condições alcalinas; acidófilos – os que crescem e se desenvolvem em 
meio ácido; neutrófilos – os que não toleram acidez e/ou alcalinidade e; insensitivos ou 
indiferentes – os que toleram ampla faixa de pH. Os fungos são mais adaptados a 
desenvolverem em meios com pH mais baixo, em torno de 5,0 (acidófilos), enquanto que 
as bactérias se desenvolvem melhor na faixa de pH entre 6,0 e 8,0 (neutrófilos e basófilos) 
(LEITE; ARAÚJO, 2007). De acordo como Moreira e Siqueira (2006) o pH ácido ocasiona 
nas bactérias desnaturação protéica e enzimática, e afeta o crescimento de fungos 
micorrízicos pois eleva a disponibilidade de elementos tóxicos como o alumínio.  

Desta forma, a BMS apresenta-se como um indicador biológico importante por sua 
capacidade em responder rapidamente às alterações no solo (KNUPP; FERREIRA, 2011). 
Como estes microrganismos participam de diversos processos, como a formação do solo, 
decomposição de resíduos orgânicos, ciclagem de nutrientes, biorremediação, entre outros 
(REIS JUNIOR; MENDES, 2007), as alterações no pH do solo. Segundo Moreira e 
Malavolta (2004), os microrganismos são reconhecidos por sua habilidade em promover 
transformações bioquímicas dos nutrientes e por sua importância em prover os elementos 
nutritivos de interesse às plantas, principalmente (N, P, S, Zn e Cu). A biomassa microbiana 
ainda contribui no aspecto físico do perfil, tanto na colonização, quanto na decomposição 
da matéria orgânica do solo (MOS), os microrganismos contribuem para a estabilidade de 
agregados dos solos (LOURENTE et al., 2011).  

A preservação do pH ótimo, entre 6 e 7 (ARAUJO, 2017) se faz necessária então 
tanto para desenvolvimento da biomassa microbiana quanto para o desenvolvimento da 
maioria das culturas de interesse do agronegócio brasileiro como a soja (FREITAS et al., 
2017), milho (CAIRES, 2004), feijão (SANTOS et al., 2017), entre outras.  

Sendo assim, estudos que avaliem o desempenho de corretivos agrícolas por meio 
de neutralização de íons H+ e a correlação entre a variação do pH e a alteração da 
comunidade microbiana no solo tornam-se relevantes para promoção dos sistemas 
provenientes de inúmeras funções que esses microrganismos desempenham no solo e 
então aplicação consciente de tais corretivos. Objetivando-se assim avaliar a capacidade 
de neutralização de íons H+, isto é, da acidez potencial, dos diferentes corretivos agrícolas 
e a ação desta alteração na população microbiana à esta aplicação ao longo do tempo.  

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O experimento será composto com diferentes corretivos de acidez que serão 

dispostos na camada de 20 cm de solo após aplicação de uma lâmina de irrigação. O 
delineamento experimental será fatorial (4x4x5). Composto por 4 repetições de 4 
tratamentos: T1 – Testemunha; T2 - Calcário Calcítico convencional; T3 – Se Power Nano; 
T4 – Se Power Bio. 

E avaliado em 5 tempos de reação sendo: antes da aplicação; 30 dias após a 
aplicação; 60 dias após a aplicação; 90 dias após a aplicação; 120 dias após a aplicação.  

Para realização do experimento será coletada, do município de Maringá - PR, a 
camada superficial (0 - 20 cm) de um solo argiloso e com elevada acidez para composição 
das unidades experimentais e ainda uma amostra de 10g para primeira analise 
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microbiológica, sendo que cada unidade experimental será composta por um cilindro de 
PVC (10 cm diâmetro e 20 cm altura) que será completado com o referido solo. O solo será 
umedecido até a capacidade de campo dentro de cada cilindro, e será aplicada 
superficialmente cada tratamento na dose para elevar a saturação de Ca a 65% e Mg a 
15% na CTC.  

Será aplicado uma lâmina de água de 50 mm (quantidade 10 mm por hora) 
semanalmente durante 4 semanas. Após a passagem de água, de cada cilindro serão 
retiradas mais 4 amostras (10g), uma a cada 30 dias, para as analises microbiológicas. As 
amostras serão enviadas para análise no laboratório de Microbiologia e Fitopatologia da 
UNICESUMAR.  

Cada análise microbiana será obtida através da técnica de diluição em série para 
bactérias e fungos utilizando-se do meio BDA (batata-dextrose-ágar). As amostras de 10g 
serão colocadas para secar ao ar por 24 horas e serão suspensas em 90ml de solução 
salina esterilizada. Após 30 minutos de agitação serão feitas diluições em série. De cada 
uma das diluições será pipetada uma alíquota de 0,1 mL que será depositada em placas 
de Petri, contendo o meio BDA para o isolamento de fungos e bactérias. Serão utilizadas 
as diluições 10-5 para fungos e bactérias, com quatro placas de cada amostra.  

As culturas serão incubadas no escuro, a temperatura constante de 28°C, por três 
dias para bactérias e cinco dias para fungos. O número de unidades formadoras de colônia 
será então contado e calculado por grama de solo.  

Os resultados obtidos serão submetidos à análise de variância e as médias serão 
comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância, com auxílio do software 
estatístico Sisvar. 

 
3 RESULTADOS ESPERADOS 

 
Espera-se que a aplicação do produto Se Power Bio e Se Power Nano sobressaia aos 
demais quanto a eficiência da neutralização do pH e promoção do desenvolvimento 
microbiano, viabilizando sua recomendação, assim beneficiando o produtor quanto ao 
manejo, produtividade e lucratividade das culturas. 
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químicas. Terra Latinoamericana, v. 35, n. 4, 2017.  
 
KNUPP, A. M.; FERREIRA, E. P. B. Eficiência da quantificação do carbono da biomassa 
microbiana por espectrofotometria comparada ao método titrimétrico. Revista Brasileira 
de Ciências Agrárias, v. 6, n. 4, p. 588-595, 2011.  
 
LEITE, LUIZ FERNANDO CARVALHO; ARAÚJO, ADEMIR SÉRGIO FERREIRA. Ecologia 
microbiana do solo. Embrapa Meio-Norte-Documentos (INFOTECA-E), 2007.  
 
LOURENTE, E. R. P.; MERCANTE, F. M.; ALOVISI, A. M. T.; GOMES, C. F.; 
GASPARINI, A. S.; NUNES, C. M. Atributos microbiológicos, químicos e físicos de solo 
sob diferentes sistemas de manejo e condições de cerrado. Pesquisa Agropecuária 
Tropical, v. 41, n. 1, p. 20-28, 2011.  
 
MOREIRA, A.; MALAVOLTA, E. Dinâmica da matéria orgânica e da biomassa microbiana 
em solo submetido a diferentes sistemas de manejo na Amazônia Ocidental. Pesquisa 
Agropecuária Brasileira, Brasília, v.39, n.11, p.1103-1110, 2004.  
 
MOREIRA, F. M. S.; SIQUEIRA, J. O. Microbiologia e bioquímica do solo. 2. ed. atual. 
ampl. Lavras: UFLA, 2006. 729 p  
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