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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta à alteração do pH de 16 solos derivados de basalto (9) e do arenito Cauiá
(7) com grande variação nos atributos químicos, físicos e mineralógicos. Foram adicionadas doses pré-determinadas
(4,5 mL) de ácido colorídrico – HCl 0,1 mol L-1 ou (10 mL) de hidróxido de sódio - NaOH 0,1 mol L -1, suficientes para que
os  solos  atingissem valores  de  pH próximos  de  3,0  ou  9,0.  As  determinações  foram feitas  periodicamente  até  a
estabilização dos valores de pH, que ocorreu após 164 horas de incubação. O solo com menor variação de pH foi o
horizonte A do CHERNOSSOLO HÁPLICO (MX - A) originado do basalto, enquanto que a maior variação de pH foi
verificada para a amostra coletada no horizonte C do NEOSSOLO LITÓLICO (RL – C), originado do arenito da formação
Caiuá.  Nas amostras  dos  horizontes  A  dos  solos  coletados  verificou-se  que,  entre  os  atributos  físicos  e  químicos
avaliados, o carbono orgânico é o principal responsável pela variação de pH dos solos, seguido do teor de argila.

PALAVRAS-CHAVE: pH do solo; Teor de Argila; Teor de Carbono.

1 INTRODUÇÃO

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

Ao se alterar o pH do solo via adição de corretivo de acidez, dependendo de seus atributos
químicos,  físicos  e  mineralógicos,o  mesmo oferece  resistência  maior  ou  menor  intensidade  em
sofrer  alterações de pH.  Esse atributo  do solo  é  denominado poder  tampão ou capacidade de
tamponamento. Nos solos tropicais Brasileiros, pouco foi estudado sobre a variação deste atributo
para diversas classes existentes de solos. Baseado nisso foi montado este experimento a fim de
comparar solos de duas topossequências, uma de origem basáltica e outra originada do arenito da
formação Cauiá, da região noroeste do estado do Paraná. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência dos atributos químicos e físicos sobre a
capacidade de tamponamento de solos da região do noroeste do Paraná.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Foram coletadas amostras de diferentes horizontes dos solos de duas topossequências, uma
do basalto e outra do arenito da formação Cauiá, na região de Maringá-PR. Os solos formados a
partir do intemperismo do basalto foram coletados em cortes de estrada do Contorno Sul de Maringá
e os derivados arenito de formação Caiuá,em trincheiras na Fazenda Experimental de Iguatemi (FEI)
da UEM. A lista completa dos solos, seus acrônimos, horizontes amostrados e material de origem
estão no quadro 1.

Quadro 1: Descrição dos solos estudados
Solo Acrônimo Horizonte Material de Origem

LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico LVdf - A A Basalto
LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico LVdf - B B Basalto
NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico NVef - A A Basalto
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NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico NVef - Bnit Bnit Basalto
NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico NVef - C C Basalto

CHERNOSSOLO HÁPLICO MX - A A Basalto
CHERNOSSOLO HÁPLICO MX - B B Basalto

NEOSSOLO LITÓLICO RL - A A Basalto
NEOSSOLO LITÓLICO RL - C C Basalto

LATOSSOLO VERMELHO Distrófico LVd - A A Arenito Caiuá
LATOSSOLO VERMELHO Distrófico LVd - Bw Bw Arenito Caiuá
ARGISSOLO VERMELHO Amarelo PVA - A A Arenito Caiuá
ARGISSOLO VERMELHO Amarelo PVA - Bt Bt Arenito Caiuá

NEOSSOLO LITÓLICO RL - A A Arenito Caiuá
NEOSSOLO LITÓLICO RL - C C Arenito Caiuá
NEOSSOLO LITÓLICO RL - C (rodovia) C Arenito Caiuá

Na  topossequência  do  basalto  foram  amostrados  os  horizontes  A  e  B  do  LATOSSOLO
VERMELHO Distroférrico  (LVdf),  horizontes  A,  B e  C do NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico
(NVef), horizontes A e B do CHERNOSSOLO HÁPLICO (MX) e os horizontes A e C do NEOSSOLO
LITÓLICO (RL). Na topossequência do arenito foram coletadas amostras dos horizontes A e B do
LATOSSOLO VERMELHO distrófico  (LVd),  os  horizontes  A  e  B  do  ARGISSOLO VERMELHO-
Amarelo (PVA) e os horizontes A e C do NEOSSOLO LITÓLICO (RL), além de outra amostra do
horizonte C do mesmo material de origem numa área próxima à topossequência amostrada.

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) para determinação dos seus atributos químicos e da
composição granulométrica, conforme metodologias descritas pela Embrapa (2011).

A  avaliação  da  capacidade  de  tamponamento  dos  solos  foi  feita  em  duplicata.  Após  a
pesagem de 10 cm-3 da TFSA dos solos, adicionou-se25mL de água deionizada, juntamente com o
4,5 mL do HCl ou 10 mL NaOH na concentração de 0,1mol L-1. Para cada solo, manteve-se um
tratamento sem adição de ácido ou base, que foi utilizado como testemunha.

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

Foram feitas várias determinações do pH ao longo do tempo (1; 44; 116; e 164 horas) até não
haver  mais  variações  nos  valores  determinados,  que  ocorreu  164  horas  após  o  início  do
experimento.  Antes de cada determinação, as amostras eram pesadas e a quantidade de água
perdida era reposta, objetivando manter a relação 1:2,5 durante todo o período da condução do
experimento.A determinação da capacidade de tamponamento de cada solo foi feita em função da
amplitude dos valores de pH determinados após a adição do ácido ou da base. 

A variação de pH foi determinada subtraindo o valor medido dos solos na solução ácida, do
pH do solo medido em água, e somando com a subtração do valor do solo em solução básica do pH
original do solo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos, apresentados no Gráfico 1, mostram que matéria orgânica presente
nos Horizontes A possui maior capacidade de tamponamento quando comparada com os Horizontes
B.  Isto  é,  para  todos  os  solos,  as  amostras  do  horizonte  superficial  (A)  apresentam  menores
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variações nos valores de pH e consequentemente  maior  capacidade de tamponamento  quando
comparado aos horizontes subsuperficiais (horizonte B ou C). 

Gráfico 1: Variação do pH em função da adição de ácido e base nos diferentes solos solo.

Entre  os  solos  estudados,  o  que  apresentou  a  menor  variação  de  pHfoi  a  amostra  do
horizonte A do CHERNOSSOLO HÁPLICO, originado do basalto. Nesse solo, a variação encontrada
foi de 3,3 unidades de pH enquanto que o menor poder de tamponamento foi verificado para as
amostras  dos  NEOSSOLOS  derivados  do  arenito  Caiuá.  A  amostra  do  horizonte  C  do
NEOSSOLOLITÓLICO coletado próximo à rodovia a amplitude de pH foi de 7,7 e do horizonte A do
NEOSSOLOLITÓLICO coletado na FEI foi de 7,2 unidades de pH.

Essa diferença na variação de valores de pH dos diferentes solos evidencia a importância do
teor de carbono, da textura e também da constituição mineralógica nesse atributo do solo. Essa
importância foi verificada pela forte correlação encontrada entre a amplitude dos valores de pH em
função do teor de carbono orgânico (R2 = 0,89), conforme apresentado no gráfico 2A e do teor argila
(R2 = 0,70) apresentado no gráfico 2B.
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Gráfico 2: Relação entre a amplitude de pH medida nas amostras do horizonte A dos solos das duas
topossequências em função do teor de carbono orgânico (A) e do teor de argila (B). 

4 CONCLUSÃO

O solo que apresentou a menor amplitude de variação de pH dentre os estudados foi  o
horizonte A do CHERNOSSOLO HÁPLICO originado do basalto. Os dois solos que apresentaram a
maior variação de pH foram o horizonte C do NEOSSOLO LITÓLICO coletado próximo à rodovia e o
horizonte A do NEOSSOLO LITÓLICO coletado na FEI, ambos originados do arenito Caiuá.

Os horizontes A dos solos estudados por apresentar maior teor carbono orgânico e de argila
resultaram em menores valores de amplitude de variação de pH em relação às doses de HCl e
NaOH.
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