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RESUMO 

 

O recurso natural solo é o fundamento que sustenta a Agricultura e é um bem extremamente 

estudado nas suas diversas faces. A necessidade de se conhecer com mais detalhamento as 

características químicas do solo cultivado na fazenda experimental Biotec se apresenta em 

virtude da demanda dos experimentos implantados na área. O presente projeto se apresentou 

como uma possibilidade de oferecer subsídios para as demais pesquisas conduzidas na área. A 

área experimental da Biotec foi dividida em quatro grandes talhões, dos quais retiraram-se 

amostras de solos para a análise química com fins de verificar parâmetros de fertilidade de 

solos. Os parâmetros analisados foram: determinação de pH, Capacidade de Troca Catiônica 

(CTC), Al, Ca, Mg, K, P e Matéria Orgânica (MO). Os valores de pH das amostras de solos 

foram considerados medianamente ácidos e os valores de CTC obtidos permitiram classificá-

los como médio e altos.  

 

Palavras-chave: Acidez; Fertilidade do solo; Manejo de solos. 

 

COMPARISON BETWEEN CHEMICAL ATTRIBUTES OF THE VARIOUS SOILS 

FROM BIOTEC EXPERIMENTAL FARM 

 

ABSTRACT 

 

The natural resource soil is the foundation that sustains Agriculture and is an extremely well 

studied in it’s various faces. The need to know with more detail the chemical characteristics 

of the soil cultivated at Biotec experimental farm due to the demand of the experiments 

implanted in the area. The present project presents it self as a possibility to offer subsidies for 

the other researches conducted in the area. The Biotec experimental area was divided into four 

large plots, from which soil samples were removed for chemical analysis in order to verify 

soil fertility parameters. The parameters analyzed were: pH determination, Cation exchange 

capacity(CTC), Al, Ca, Mg, K, P and Organic matter (MO). The pH values of the soil samples 

were considered medium acids and the CTC values obtained allowed to classify them as 

medium and high. 

 

Keywords: Acidity; Soil management; Soil fertility. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Hoje, a população mundial é de 7,7 bilhões de habitantes, podendo chegar á 9,7 

bilhões de pessoas em 2050, e 202,4 milhões de pessoas só no Brasil, segundo Department of 

Economic and Social Affairs United Nations (2019). Com esse aumento populacional 

estimado, será necessário produzir mais alimentos, segundo dados do Grupo de Coordenação 

de Estatísticas Agropecuárias - GCEA/IBGE, DPE, COAGRO (2017) apresentados no 

Levantamento Sistemático da Produção Agrícola - Fevereiro 2017 no Brasil foram produzidas 

184.038.284 toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas na safra de 2016. Essa alta 

produção foi alcançada, principalmente, pela adequada utilização dos diversos fatores que 

influenciam na produção agrícola, entre os quais podem-se citar os atributos do solo. O solo é 

composto por uma variedade de atributos, os quais é importante conhecer para que se possa 

adequar o melhor manejo, considerando as estratégias de amostragem, aplicação de 

fertilizantes (JUNIOR, 2010). 

A variabilidade espacial dos atributos do solo se deve aos processos pedogenéticos, os 

quais são mensurados através de levantamentos e análises (BOTTEGA, 2013). Segundo 

SILVA, 2013, o conhecimento das características do solo como teor de argila (textura), cor e 

saturação de bases são os atributos diagnósticos, os quais auxiliam o conhecimento e 

interpretação das classes de solos presentes. Conhecer os atributos químicos, físicos e 

biológicos torna possível entender e fazer inferências sobre a capacidade produtiva do solo 

(SILVA, 2013). O solo é uma estrutura ou corpos naturais que é resultado de processos 

formadores, onde formam suas estruturas, os quais através dela definem características e 

propriedades físicas e químicas e biológicas, o qual faz com quem tenha fornecimento de água 

e nutrientes, sustentação de plantas e edifícios (ZIMBACK, 2003).  Dentre os atributos 

químicos de extrema importância para a agricultura podem ser a capacidade de troca catiônica 

(CTC) e o pH. 

A CTC representa a quantidade total de cátions retidos ou adsorvidos nos colóides do 

solo. Esses cátions retidos são Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, H

+
, Al

3+
, é uma escala que mostra a liberação 

de vários nutrientes, o que favorece a fertilidade por um período, além de reduzir ou mesmo 

evitar a surgimento de efeitos tóxicos da aplicação de fertilizantes (RONQUIM, 2010). 
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 Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2013), a 

saturação por bases (V%) refere-se à proporção de cátions trocáveis em relação à CTC. A 

saturação por bases é um excelente indicativo das condições gerais de fertilidade do solo. 

O pH é uma escala que mensura o potencial hidrogeniônico, a qual determina a acidez 

ou alcalinidade através dos íons de hidrogênio presentes na solução do solo. O pH do solo é 

utilizado como um indicativo de fertilidade, isso deve indiretamente aos valores dos teores de 

bases presentes no solo (RAMOS, 2013). Então quando o teor de bases do solo for maior, 

maior será a atividade Ca
2+

, Mg
2+

 e K
+
, respeitando a curva de disponibilidade de nutrientes 

que é relacionada com o pH do solo. 

Quando se compreendem as interações entre os atributos químicos do solo, pode-se 

fazer o uso racional deste recurso natural. O presente trabalho teve por objetivo a 

caracterização química para fins de fertilidade dos solos da fazenda experimental Biotec para 

base de estudos futuros para as demais pesquisas realizadas na área experimental. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

No período de 2017 a 2018, foram coletadas as amostras na fazenda experimental da 

UNICESUMAR – BIOTEC (Centro de Biotecnologia Cesumar), localizada na Gleba 

Ribeirão Morangueira, no município de Maringá - PR, saída noroeste pela Rodovia Deputado 

Silvio Barros, em meados da estrada municipal PR-454 (Maringá/Tupinambá). A área 

experimental amostrada compreende os campos experimentais destinados ao curso de 

Agronomia, o qual apresenta uma área de 13,5 hectares.  

 O presente trabalho foi realizado através da delimitação de áreas homogêneas no 

campo experimental, das quais foram coletadas amostras de solos para análises químicas com 

a finalidade de verificar parâmetros de fertilidade de solos. 

Após a cuidadosa observação das variações dentro do terreno, da coleta de todas as 

informações disponíveis, tais como a situação na paisagem do ponto observado, relevo, 

horizontes com suas respectivas profundidades e valores de argila e cor de solo, estrutura dos 
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agregados, coordenadas geográficas, altitudes, e profundidade dos respectivos horizontes AB 

ou BA, foram definidos os pontos de coleta conforme  pode-se observar na Figura 1. 

Na coleta do solo foi utilizado trado do tipo holandês, com haste de 130 cm e 

caçamba de 20 polegadas e diâmetro de 1 ½”  para coletas de 10 em 10 cm de profundidade, 

realizando coleta de terra para análise em laboratório nas profundidades de 0 a 20cm 

(Horizonte A) e 80 a 100cm (Horizonte B ou BC), exceto quando não havia possibilidade de 

coleta devido a impedimentos físicos naturais do solo (Horizonte R). As coletas foram 

conduzidas em quatro pontos diferentes, distribuídos de acordo com a declividade do terreno 

(Figura 1).  

 

Figura 1. Croqui da fazenda Biotec com a demarcação dos pontos de amostragens para 

análise química. 

Segundo Cantarutti et al. (1999) a amostragem de solo deve ser a mais homogênea 

possível, onde a área ou propriedade amostrada deve ser divididas em glebas ou talhões 
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homogêneos. Levando-se em conta a posição topográfica (topo do morro, meia encosta, 

baixada, etc.), características perceptíveis do solo (cor, textura e condição de drenagem). Os 

solos foram delimitados conforme a análise de imagens aéreas, e após isso foi realizada a 

coleta de amostras para a análise química. O critério de escolha para análise também respeitou 

a declividade do terreno e a classe de solo encontrada. Assim, a distribuição dos pontos foi de 

caráter detalhado georreferenciado 1 ponto a cada 1,92 hectares (Figura 2), sendo que 4 

amostras foram encaminhadas a laboratório para análises químicas e granulométricas. 

 

Figura 2. Mapa de Solos com distribuição dos pontos (mod. de Google Earth 2018) 

As diferentes classes de solos (Quadro 1) encontradas na fazenda Biotec, que foram 

condizentes com os pontos amostrados, os quais foram realizados a análise de solo para se 

obter atributos estão representadas na Figura 2.  
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Quadro 1. Classificação e simbologia dos tipos de solos presentes na fazenda  

Ponto Classe de solo Simbologia 

1 
NITOSSOLO VERMELHO eutroférrico típico, textura 

muito argilosa, A moderado NVef 

2 
CAMBISSOLO HÁPLICO Tb eutroférrico típico, textura 

muito argilosa, A moderado 
CXbef 

3 
CAMBISSOLO HÁPLICO Tb eutroférrico típico, textura 

muito argilosa, A moderado 
CXbef 

4 
NEOSSOLO LITÓLICO chernossólico típico, textura 

argilosa, A chernozêmico RLm 

5 
NITOSSOLO VERMELHO eutroférrico típico, textura 

muito argilosa, A moderado NVef 

6 
CAMBISSOLO HÁPLICO Tb eutroférrico típico, textura 

muito argilosa, A moderado CXbef 

7 
NEOSSOLO LITÓLICO eutrófico fragmentário, textura 

argilosa, A moderado RLe 

Fonte: Classificações mediante o livro Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, 2013 

 

As análises químicas foram realizadas para a determinação de pH, Al
3+

, Ca
2+

, Mg
2+

, 

K
+
, P, Matéria Orgânica (MO), CTC e saturação de bases (V%). Posteriormente essas 

amostras foram levadas ao laboratório onde passaram por um processo de secagem, moagem 

e peneiramento. As determinações seguiram a metodologia proposta pela EMBRAPA (2011).  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Observa-se que segundo, Troeh & Thompson (2007) a química do solo é uma ligação 

entre as considerações sobre a fertilidade do solo e os aspectos físicos do solo, onde lida com 

aspectos da química de soluções, e a química da fase sólida. A zona de contato, entre as fases 

sólidas e líquidas é muito importante para a química do solo, porque está relacionada com a 

química coloidal. Dentre os aspectos da química do solo foram comparados os seguintes 

atributos: pH, Capacidade de Troca Catiônica (CTC), Saturação por Bases (V%). Esses 

atributos estão representados no Quadro 2. 
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Quadro 2. Valores dos atributos químicos das análises realizadas na fazenda Biotec. 

Atributos 

 

Profundidade (cm) 
 

NVef CXbef CXbef RLm 

pH CaCl
+2

 0-20 5,10 5,00 5,30 5,30 

pH H2O 0-20 5,80 5,70 6,00 6,00 

pH SMP 0-20 6,00 6,00 6,00 6,10 

Matéria Orgânica (g.dm
-3

) 0-20 28,75 17,45 24,55 27,78 

Al 
+3

(cmolc.dm
-3

)
 

0-20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ca
+2 

(cmolc.dm
-3

)
 

0-20 8,63 6,95 14,06 15,91 

Mg
+2 

(cmolc.dm
-3

)
 

0-20 2,00 1,71 2,19 2,70 

K
+ 

(cmolc.dm
-3

)
 

0-20 0,95 0,81 1,17 0,70 

P (mgP.dm
-3

) 0-20 2,13 3,08 4,46 26,44 

Soma de Bases (cmolc.dm
-3

) 0-20 11,58 9,48 17,42 19,31 

CTC (cmolc.dm
-3

) 0-20 16,54 14,44 22,38 23,92 

Saturação de Bases (V%) 0-20 70,02 65,64 77,84 80,73 

      

Fonte: Dados dos valores dos atributos químicos das análises realizados na fazenda Biotec 

Ponto 01 - NITOSSOLO VERMELHO eutroférrico típico, textura muito argilosa, A 

moderado – NVef; 

Ponto 02 - CAMBISSOLO HÁPLICO Tb eutroférrico típico, textura muito argilosa, A 

moderado – CXbef; 

Ponto 03 - CAMBISSOLO HÁPLICO Tb eutroférrico típico, textura muito argilosa, A 

moderado – CXbef; 

Ponto 04 - NEOSSOLO LITÓLICO chernossólico típico, textura argilosa, A chernozêmico – 

RLm; 

Os valores de pH dos pontos amostrados são medianamente ácidos (Quadro 2), porém 

segundo a Tabela 1, os quatros pontos apresentam pH com valores altos. A pouca variação 

nos valores de pH deve-se ao fato de que os locais que foram amostrados, foram influenciados 

pelos cultivos atuais e/ou antecessores que propiciaram tais valores de pH. Isso deve-se ao 

fato da fazenda Biotec tratar-se de uma fazenda escola, aonde são realizados estudos e 

experimentos de cultivos e de sistemas pecuários. Na fazenda cada área não tem um sistema 

de cultivo definido, nem em curto e nem em longo prazo, variando ano após ano, onde 

algumas áreas advêm de revolvimento de solos freqüentemente ano após ano. Em outras áreas 

há uma conservação de material orgânico na superfície do solo, porém não é semelhante ao 

plantio direto.  Isso ajuda a entender que, além dos fatores naturais, o processo de acidificação 

do solo também é influenciado pelos métodos de preparo de solo, sistema de culturas, manejo 

de solos e culturais, adubações excessivas, como a adubação nitrogenada entre outras, 

levando-se em consideração que existe a interação entre os tais fatores em solos cultivados 
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(CARBALLO, 2004). Além disso, os solos podem sofrer acidificação, devido às perdas de 

cátions básicos, e aos processos de decomposição do material orgânico e de nitrificação 

(BAUER, 2002). A decomposição de resíduos orgânicos acumulados na superfície do solo 

resulta na liberação de CO2, nitrato (NO3
-
) e íons de H

+
 livres na solução de solo, baixando o 

pH do solo causando maior acidez na camada superficial (BOHEN, 2000). 

Tabela 1. Interpretação para parâmetros químicos do solo para o Estado do Paraná 

Classe de 

Interpretação 

  

pH 

CaCl
2
 

 

pH 

H2O 

 

Al
3+

 Ca
2+

 Mg
2+

 

 

m v 

 T ou 

CTC a 

pH 7 

T ou 

CTC 

efetiva 

 

CO 

 

MO 

cmolc.dm
-3

 (%) cmolc.dm
-3

 g.dm
-3

 (%) 

Muito baixo <4,0 <4,7 <0,3 <0,5 <0,2  <5 <20  <5 <1,1  <4  <0,7 

Baixo 4,0-4,4 4,7-5,1 0,3-0,7 0,5-1,0 0,2-0,4  5-10 21-35  05-7 1,1-2,0  04-8  0,7-1,4 

Médio 4,5-4,9 5,2-5,6 0,8-1,5 1,1-2,0 0,5-1,0  11-20 36-50  8-14 2,1-4,0  11-14  1,5-2,4 

Alto 5,0-5,5 5,7-6,2 1,6-2,5 2,1-6,0 1,1-2,0  21-50 51-70  15-24 4,1-8,0  15-20  2,5-3,4 

Muito Alto >5,5 >6,2 >2,5 >6,0 >2,0  >50 >70  >24 >8,0  >20  >3,4 

Condição a 

evitar 

>6,0 >6,7 - - -   - >90   -         - 

Fonte: Adaptado do Manual de Adubação e Calagem para o Estado do Paraná (2017) 

Segundo Carballo (2004), os cultivos subseqüentes suas culturas influenciam no valor 

do pH do solo em virtude de sua relação com ciclos do carbono e nitrogênio, os quais tem 

componentes que são fontes de acidez no solo. Ainda, o ciclo do carbono começa pela 

absorção de dióxido de carbono (CO2) pelas plantas, a partir do qual, juntamente com H2O e a 

energia solar, são sintetizados açucares, pela fotossíntese, onde são convertidas em ácidos 

orgânicos, os quais se dissociam em íons de H
+
, ânions inorgânicos. As raízes liberam íons de 

H
+
 ou OH

-
 na rizosfera, de acordo com a realização da absorção de um cátion ou um ânion, 

respectivamente para manter a neutralidade, assim os íons de H
+ 

vão sendo consumidos nas 

reações metabólicas ou então, são liberados na rizosfera. Com o passar do tempo as plantas 

perdem suas folhas, e esses resíduos formam a matéria orgânica do solo, e assim o ciclo se 

reinicia. Os baixos valores de pH estão associados ao intemperismo acentuado que atua sobre 

o  solo, o que acelera a decomposição da matéria orgânica e resulta na acidificação do solo 

(GONÇALVES, 2015). 

Os valores de pH da camada de 0-20cm (Quadro 2) estão correlacionados aos manejos 

superficiais solo, matéria orgânica presente nas camadas superficiais e alguns outros fatores 

como ciclo do carbono (C) e matéria orgânica. O pH tem grande influência indiretamente no 

crescimento da planta, pois sua correlação com alumínio (Al
3+

) e o manganês (Mn) é 

inversamente proporcional (Figura 3), onde altas saturações de alumínio impedem o 
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crescimento radicular, conseqüentemente influencia no desenvolvimento no desenvolvimento 

da planta devido o pouco crescimento radicular (SILVA, 1984). O alumínio em níveis tóxicos 

é um relevante motivo de restrição na produtividade das culturas, uma vez que restringe o 

aprofundamento das raízes, diminuindo a camada de solo a ser explorada pelas raízes. 

Segundo Lima (2013) apesar de alguns valores de pH mais baixos, expressando uma acidez, 

observa-se um baixo ou nenhum valor de Al, em solução, isso deve-se ao fato do material de 

origem e a matéria orgânica, que possuem capacidade de complexar o Al, o que reduz os 

efeitos tóxicos as plantas. 

Segundo Veloso (1992), os solos brasileiros apresentam de média á alta acidez (pH em 

H2O 5,5), isso se deve ao fato dos fatores já mencionados, porém a água pode lixiviar as bases 

do complexo de troca deixando os íons de H
+
 em seu lugar, causando também a acidez, o qual 

em valores muitos baixo faz com que ocorra a decomposição de minerais de argila liberando 

íons de  Al
3+

, a oxidação do N amoniacal faz a liberação de H
+
 no solo, a liberação de H

+
 pela 

raízes para a absorção dos cátions, e a matéria orgânica do solo também libera íons de H
+
, 

devido a dissociação de grupos carboxílicos e fenólicos. 

É importante corrigir a acidez do solo que é proveniente do baixo valor do pH, pois os 

valores de pH correlacionam com a disponibilidade de outros nutrientes no solo N, P, K, Ca, 

Mg (Figura 3) (CAIRES 2002). É importante principalmente no desenvolvimento dos cultivos 

presentes ou que serão cultivados. A correção do pH do solo é feita através da adição de 

algum tipo calcário (dolomítico, calcítico ou magnesiano), o qual eleva o pH do solo além de 

ajudar a aumentar a atividade microbiana (BRIENDS, 2012). Avaliar a necessidade de 

calagem é feita a partir da amostragem e análise química do solo, onde se interpretam os 

valores de presentes de pH, se haverá a necessidade ou não de correção. 
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Fonte: EMBRAPA, 2013. (Adaptado de MALAVOLTA, 1980) 

Figura 3. Relação entre pH e a disponibilidade dos elementos do solo 

 A capacidade de troca catiônica (CTC) do solo é definida como sendo a soma 

total dos cátions que o solo pode reter na superfície coloidal prontamente disponível à 

assimilação pelas plantas (EMBRAPA, 1997). A troca de cátions consiste no intercâmbio de 

cátions adsorvidos em superfícies carregadas e cátions na solução de solo, a troca de cátions é 

um fator dominante e presente em toda química do solo (TROEH &THOMPSON, 2007). 

A soma de bases ou soma de bases trocáveis (SB) de um solo, é a soma dos teores de 

cátions permutáveis, exceto H
+
 e Al 

3+
 (RONQUIN, 2010). A soma de bases tem grande 

importância nas análises químicas de solo, pois, ela compõe a CTC. Devido a sua composição 

nas variáveis para formar a CTC do solo, a SB também é afetada positiva e negativamente 

pelos mesmos fatores que afetam a CTC. Pode-se observar que a SB teve o mesmo 

comportamento da CTC em relação a MO. Onde o pH influencia com o balanço de cargas 

elétricas, teor de argila influencia principalmente na troca de cátions. Os teores trocáveis não 

são teores totais de cátions no solo, porém, é a concentração de cátions ligados às cargas 

(negativas) do solo. 

Segundo Gonçalves (2015) a CTC sofre influência das demais características do solo, 

como por exemplo, carbono orgânico (CO), matéria orgânica, bases do solo, que são os 

principais responsáveis pela fertilidade e o equilíbrio, em função da sua grande 

disponibilidade de sítios de troca (MOREIRA & FAGERIA, 2009). 

Analisando os valores de CTC nos diversos pontos pode-se notar que há uma variação 

nos valores com relação aos pontos amostrados, porém a soma de bases apresentou 

comportamento semelhante a CTC. No primeiro ponto 1 (NVef), o valor de CTC foi 16,54 
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cmolc.dm
-3

, um valor considerado alto, no ponto 2 (CXbef) apresentou um valor de 14,44 

cmolc.dm
-3

, esse valor é considerado médio, e no ponto 3  (CXbef) apresentou um valor de 

22,38 cmolc.dm
-3

, considerado muito alto e por ultimo no ponto 4 (RLm) apresentou um valor 

de 22,38 cmolc.dm
-3

, valor considerado muito alto, a comparação desses valores de CTC são 

com base na Tabela 1.  

Levando em consideração que a CTC é a soma dos cátions da SB (Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
) 

juntamente com H
+3

 e Al
+3

, pode-se dizer que quanto maior a SB, maior é a capacidade de o 

solo disponibilizar cátions. Um solo que apresenta baixa capacidade de reter os cátions, é um 

solo que apresenta menor CTC, que foi o caso do ponto 1. Quando em solos que apresentam 

acidez potencial (H+Al), causados pela redução do pH, que não é o caso desse trabalho, 

porém quando se trata de CTC grande parte dela está ocupada por esses cátions tóxicos, o que 

limita o desenvolvimento e estabelecimento de plantas. 

O valor de CTC no ponto 2 apresentou a maior variação em relação aos outros pontos, 

isso deve ao fato da matéria orgânica presente nesse ponto amostrado que é 17,45 g.dm
3
, 

porém outro fator também influenciou que é a classe de solo presente nesse ponto (CXbef). 

Podemos observar que no ponto 1 também apresentou um valor de CTC alto, mas seu valor 

de matéria orgânica é de 28,75 g.dm
3
, isso mostra que não foi somente a matéria orgânica que 

influenciou no valor de pH, pois nos pontos 3 e 4 o teor de matéria orgânica foi semelhante ao 

ponto 1, porém os valores de CTC nos pontos 3 e 4 apresentaram maiores, isso mostra 

novamente que a classe de solo também influenciou no valor da CTC. Podemos observar que 

cada ponto apresentou uma classe de solo, o qual suas características físicas, mineralógicas e 

químicas influenciaram também na CTC.  

Porém um outro detalhe é o tipo de cultivo, que no ponto, na época da amostragem 

vale ressalvar que apresentava o sistema de pecúrario, onde apresentava gramínea para 

pastagem de alguns animais. Segundo Lima (2013) a matéria orgânica tem correlação com a 

CTC, mostrando a relação entre esses atributos, ou seja, a CTC tente a ser maior onde os 

teores de matéria orgânica são maiores, como podemos observar nos pontos 2, 3 e 4, pois a 

matéria orgânica é um componente importante para fornecer cargas negativas para os 

minerais de argila, porque nesses valores de pH do solo, a matéria orgânica tem cargas 

negativas, levando uma CTC maior do que uma CTA (capacidade de troca aniônica. A 

matéria orgânica apresenta desprotonação de seus grupos carboxílicos e fenólicos, o qual faz 

com que aumente as cargas negativas do solo, beneficiando o aumento da CTC. Segundo 
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Guareschi (2014), o maior conteúdo de matéria orgânica no solo, ajuda no aumento da CTC, 

pois onde foi realizada analise dos atributos sobre pastagem, constatou que o teor de matéria 

orgânica contribui para diferenciação nos atributos químicos entre as áreas. 

Os valores de K
+
, presentes nos pontos amostrados são considerados valores muitos 

alto (tabela 2). Os valores Ca
+2 

e Mg
+2

, são considerados valores muito altos segundo Manual 

de Adubação e Calagem para o estado do Paraná, 2017 (Tabela1). Porém o valor de Mg
+2

 no 

ponto 2 é considerado alto. Isso deve ao fato principalmente do pH e matéria orgânica 

presentes naquele ponto influenciar nos valores. 

Tabela 2. Interpretação para o potássio disponível no solo (extraído por Mehlich
-1

) para o 

Estado do Paraná 

Classe de 

interpretação 

K trocável 

(cmolc dm
-3

) 

% K 

na CTC a pH 7,0 

Olerícolas, alfafa e café 

(cmolc dm
-3

) 

Muito baixo <0,06 < 0,05 < 0,15 

Baixo 0,06 – 0,12 0,5 – 1,0 0,15 – 0,30 

Médio 0,13 – 0,21 1,1 – 2,0 0,31 – 0,45 

Alto 0,22 – 0,45 2,1 – 3,0 0,46 – 1,20 

Muito alto > 0,45 > 3,0 > 1,20 

Condição a evitar - > 10,0 - 

Fonte: Adaptado do Manual de Adubação e Calagem para o Estado do Paraná (2017) 

A saturação por bases (V%) diz respeito à proporção de cátions básicos trocáveis em 

relação à capacidade de troca catiônica (EMBRAPA, 2013). Baixos índices de V% mostram 

que as pequenas quantidades de cátions Ca
2+ 

+ Mg
2+

 + K
+
, saturando as cargas negativas dos 

colóides, sendo que a maioria pode estar sendo neutralizada por H
+
 e Al

3+ 
(RONQUIN,  

2010). Porém solos que apresentem alta saturação por bases, apresentando simultaneamente 

caracteres sódico e/ou sálico ou salino, a saturação por base não é indicativa de fertilidade 

alta, devido seu alto teor de sódio (Na
+
) (EMBRAPA, 2013). 

A saturação por bases é um atributo que tem ligação com tudo que já foi mencionado 

no artigo, como, pH, CTC, SB, matéria orgânica, atributos físicos e químicos do solo. 

Segundo SILVA (2008), o pH e o V%   não apresenta uma relação linear, decorrente da 

natureza, especificidade e mineralogia de cada solo, as diferenças de pH e V% estão 

relacionadas com o comportamento ácido forte/ácido fraco dos diferentes componentes do 

solo. Relacionando a informação de SILVA (2008) com os valores apresentados pode-se 

observar que no ponto 1 o V% apresentou um valor de 70,02 , o valor do pH em CaCl
+2

 5,10 
 

e o valor de pH em H2O foi 5,8, já no ponto 2 o V% apresentou um valor de 65,64 , o valor do 

pH em CaCl
+2

 foi de 5,0 
 
e o pH em H2O foi 5,7, nos pontos 3 e 4 apresentaram os valores do 
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V% diferentes sendo no ponto 3 o valor de 77,84 e no ponto 4 o valor de 80,73, porém os 

valores de  pH CaCl
+2

  e  pH em H2O  foram iguais sendo pH CaCl
+2

 5,3 e o pH em H2O foi 

6,0. 

O valor ideal de saturação por bases varia de região para região, de acordo com a 

química do solo (SFREDO, 2008).  Segundo Gitti (2014) o valor recomendado para solos no 

Paraná é de 70% (cultivo da soja), as diferentes recomendações estão correlacionadas ao 

poder tampão do solo.  

Segundo Sfredo (2008), áreas de cultivo de soja no Estado do Paraná, utiliza como 

base o V% igual a 70%, e nas regiões Noroeste do Estado do Paraná o qual predomina-se 

solos provenientes do arenito Caiuá e a região central que tem uma predominância de solos 

formados sobre vegetação do Cerrado ricos em óxidos de Fe e Al o valor base adequado de 

saturação por bases é de 50% para essas regiões.  

Com bases na Tabela 1, os valores de V% dos pontos amostrados apresentam-se muito 

alto. Com o valor do V% considerado alto, pode se observar que em cada ponto houve uma 

correlação do valor de V% com os valores de Ca
+2 

e Mg
+2

,  ou seja, no ponto 1 o V% 

apresentou um valor de 70,02 , o valor de Ca
+2

 foi de 8,63 
 
e  de Mg

+2
 foi 2,0, já no ponto 2 o 

V% apresentou um valor de 65,64 , e o valor de Ca
+2

 foi de 6,95 
 
e  de Mg

+2
 foi 1,71, no ponto 

3 o V% foi de 77,84 e o valor de  Ca
+2

 14,06 foi de de Mg
+2

 foi 2,19 e no ultimo ponto (4), o 

V% apresentou um valor de 80,73 o valor de  Ca
+2

 15,91 foi de de Mg
+2

 foi 2,70.  

Diante dos resultados encontrados observou-se que os vários atributos obtiveram 

variações dentro de cada ponto analisado. Isso deve-se tanto a ação química, física, biologia e 

antrópica, sobre os pontos analisados. Porém a característica química, física e mineralógica  

de cada solo também influencia na variação dos tributos analisados. A importância de 

conhecer os atributos ajuda tanto para definição adubações, calagens, manejos de solo e serve 

para a condução das futuras atividades a serem realizadas. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Os atributos químicos analisados e estudados são afetados, pela classe de solo, 

sistemas de manejos, adubações, assim como os outros próprios atributos químicos presentes 

nesse solo. 

A matéria orgânica desempenha papel extremamente importante nas análises dos 

atributos, como pode ser notado nas diferenças entre os atributos nas diferentes classes de solo 

presentes, pois, a mesma é favorável para desencadear as respostas aos outros atributos 

químicos devido sua grande influência do pH do solo e nas bases catiônicas presentes no solo. 

O tipo de atividade realizada em cada ponto (agrícola ou pecuária), também influencia 

nos valores dos atributos analisados. 

Os atributos químicos presentes no solo apresentam uma correlação, como é o caso da 

matéria orgânica, pH e CTC. Porém a característica de cada tipo de solo (química, física e 

mineralógica) interfere sobre os valores dos atributos, principalmente no V% que não 

apresenta um relação linear com pH e outros atributos. 
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