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RESUMO 

 

  No Brasil existem diversas áreas agrícolas sob sistema de plantio direto 

(SPD), cujos solos apresentam pH baixo e teor alto de alumínio trocável. Apesar da 

aparente condição desfavorável ao cultivo agrícola de tais áreas, geralmente ocorrem 

altas produções e ausência de resposta das culturas à calagem. Isto está ligado, 

possivelmente, ao comportamento químico do alumínio em solos manejados no SPD, em 

que o acúmulo de matéria orgânica (MO) e as interações entre compostos orgânicos 

solúveis e os minerais do solo geram condições para a complexação do alumínio, 

deixando-o numa forma menos tóxica às plantas.  Estudou-se o comportamento químico 

do alumínio no SPD em amostras de experimentos de três localidades brasileiras 

situadas em Rondonópolis/MT, Ponta Grossa/PR e Botucatu/SP, correlacionando-o com 

a matéria orgânica (quantidade e qualidade) e com a constituição mineralógica dos solos, 

bem como com a produção das culturas a campo. O alumínio foi estudado em diferentes 

condições de pH, obtidas após adição de calcário em superfície. Foi realizada a 

especiação química do Al na solução do solo, e separação e identificação dos ligantes 

orgânicos de maior efeito na redução da toxidez do elemento. A complexação do Al pela 
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matéria orgânica foi estudada após extração com CuCl2 0,5 mol L-1, e por queima da 

MO por mufla, peróxido de hidrogênio e hipoclorito de sódio. A maior parte do Al na 

solução dos solos sob SPD estava ligada aos ânions orgânicos (Al-COD), sendo esta 

forma não tóxica às plantas. Nos valores de pH menores que 5,0 o Al-COD representou 

cerca de 70 a 80% do Al total na solução, e cerca de 30 a 40% nos valores de pH 

superiores a 5,0. Cerca de 75 a 80% do Al-COD estava ligado aos ânions de alta massa 

molecular na solução do solo. No Latossolo Vermelho distrófico (LVd) de 

Rondonópolis/MT, em que o pH e o teor de alumínio eram baixos, 96% do Al estava 

complexado com a MO, enquanto no LVd de Ponta Grossa/PR esse valor foi de 75%. O 

LVd de Rondonópolis/MT, em que o teor de Al extraído por CuCl2 (complexado pela 

MO) foi maior, apresentou o maior grau de humificação dos três locais, seguido do 

Nitossolo Vermelho distroférrico (NVdf) de Botucatu/SP e do LVd de Ponta Grossa/PR. 

Não houve resposta da soja e do arroz à calagem, nos três locais, nos dois anos agrícolas 

(2001/2002 e 2002/2003). 
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SUMMARY 

 

 Several agricultural areas under no-tillage system (NT) in Brazil present soils 

with low pH values and higher aluminum content. In spite of the apparently unfavorable 

condition to agriculture of such areas, high yields and lack of responses of crops to lime 

application have been observed, probably, because of aluminum chemistry in soils under 

no-tillage. Organic matter (OM) accumulation and interactions between soluble organic 

compounds and soil minerals, favor aluminum complexation, reducing Al activity and 

toxicity to plants. The objective of this work was studying the aluminum chemistry in 

NT soil samples of three experiments located in Rondonópolis/MT, Ponta Grossa/PR, 

and Botucatu/SP, and is correlation it with amount and quality of organic matter, 

mineralogical constitution of the soil and crop yield. Aluminum behavior was studied in 

different pH values obtained after surface liming. Chemical speciation of Al in the soil 

solution, and separation and identification of the organic ligants of higher effect in the 

reduction of Al toxicity were carried out. Aluminum complexation for OM was studied 

for CuCl2 0.5 mol L-1 extraction, and for KCl 1 mol L-1 extraction after OM oxidation 

for dry combustion or wet combustion (H2O2 30% or NaOCl 6%). Most Al in soil 
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solutions under NT was complexed to organic anions or dissolved organic carbon (Al-

DOC), decreasing Al toxicity to the plants. Al-DOC specie represented about 70 to 80% 

of total aluminum at pH < 5,0 and about 30 to 40% at pH > 5,0. The major part of Al-

COD (about 75 to 80%) was complexed to low molecular organic acids in the soil 

solution. In the Typic Haplustox of Rondonópolis/MT, in which pH value and aluminum 

content were low, 96% of the exchangeable aluminum was complexed by OM, while in 

Rhodic Hapludox of Ponta Grossa/PR only 75%. The Rhodic Haplustox of 

Rondonópolis/MT, in which the content of Al extracted by CuCl2 (Al organic 

complexed) was higher, showed the larger humification degree, following by Rhodic 

Kandiudult of Botucatu/SP, and Rhodic Hapludox of Ponta Grossa/PR. Soybean and rice 

yields were not influenced by liming in all places, either in 2001/2002 or 2002/2003 

cropping seasons. 

 

 



 

 

 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

 A área ocupada pelo sistema de plantio direto (SPD) na agropecuária 

brasileira tem expandido rapidamente. Na safra de 2000/2001 foram cultivados 17,4 

milhões de hectares sob esse sistema (FEBRAPDP, 2003), o que corresponde a 

aproximadamente 40% da área cultivada com grãos. Entretanto, é necessário um melhor 

conhecimento deste sistema para um manejo adequado, e vários questionamentos ainda 

existem. 

 A acidez é um dos maiores problemas encontrados na maioria dos solos 

brasileiros. As recomendações de calagem e manejo da fertilidade do solo têm sido 

realizadas a partir dos conhecimentos gerados sob técnicas convencionais de preparo e 

cultivo do solo. Há evidências de que a necessidade de calcário no SPD é menor do que 

no sistema convencional de preparo. Todavia, faltam informações a respeito da acidez 

do solo, em especial o comportamento do alumínio, ao longo do perfil de solos, sob o 

SPD. 

 Em solos cultivados no sistema convencional, a acidificação dos 

primeiros centímetros do solo, caracterizada por um pH baixo e/ou altos teores de 

alumínio trocável, deve ter uma correção imediata, para permitir o desenvolvimento das 

plantas. Entretanto, o SPD apresenta características peculiares, como o incremento nos 

teores de matéria orgânica na camada superficial do solo. O maior teor de matéria 

orgânica condiciona uma maior concentração de compostos orgânicos solúveis, que 

podem complexar o alumínio, bem como aumentar o pH da solução do solo. Desta 

forma, alterações no comportamento químico do alumínio podem ocorrer no SPD, o que 

diminui sua toxidez às plantas. 
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 Em áreas sob SPD no Brasil têm-se observado duas situações nas quais a 

aplicação de calcário é recomendada: pH baixo e teor de alumínio trocável alto; e pH 

baixo e teor de alumínio trocável baixo. Entretanto, nestas áreas, geralmente não há 

resposta das culturas à calagem, bem como as produtividades se encontram em níveis 

elevados. No primeiro caso, apesar do alto teor, o alumínio possivelmente encontra-se 

numa forma não tóxica às plantas, estando ligado tanto a complexos orgânicos (Al-

ligante orgânico) como inorgânicos (Al-SO4
+, Al-H2PO4

2+ etc.). No segundo caso existe 

uma dúvida, pois o pH baixo deveria estar associado a um teor de alumínio trocável alto. 

A explicação para o baixo teor deve estar ligada à interação físico-química do alumínio 

com a matéria orgânica do solo. Em SPD a matéria orgânica pode estar adsorvendo 

especificamente o alumínio, o que explica seu menor teor na forma trocável neste 

sistema. 

 O entendimento da química do alumínio na solução e de sua interação na 

superfície das partículas do solo pode explicar as altas produções das culturas neste 

sistema, apesar das condições desfavoráveis de pH e acidez. A partir daí, as 

recomendações de calagem e de adubação no SPD podem ser reformuladas, uma vez 

que, atualmente, são as mesmas do sistema convencional de manejo do solo.  

 O objetivo deste trabalho foi avaliar as formas do alumínio no sistema de 

plantio direto, tanto na solução do solo, como na fase sólida do solo, em três localidades 

brasileiras (Rondonópolis/MT, Ponta Grossa/PR e Botucatu/SP), correlacionando com a 

composição mineralógica do solo e a quantidade e qualidade da matéria orgânica, bem 

como com a produção das culturas a campo. O comportamento do alumínio foi estudado 

em diferentes porcentagens de saturação por bases do solo (V%), obtidas após a 

aplicação de calcário aplicado em superfície. 

 As hipóteses testadas foram: 

- Nos solos sob SPD a maior parte do Al na solução do solo deve estar ligado aos 

ânions orgânicos, o que diminuiu a toxidez do elemento às plantas; 

- A maior parte da espécie Al ligado aos ânions orgânicos da solução do solo deve ser 

formada por ânions de alta massa molecular, devido a maior resistência à 

decomposição microbiana deste compostos; 
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- O aumento na quantidade e no grau de humificação da matéria orgânica do solo deve 

aumentar a adsorção do elemento em complexos de esfera interna, diminuindo sua 

disponibilidade às plantas; 

- A complexação do Al pelos compostos orgânicos, tanto na solução do solo, como na 

fase sólida, devem explicar as altas produções das culturas obtidas no SPD, mesmo 

com baixo pH e/ou alto alumínio extraído em KCl 1 mol L-1. 

 



 

 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 A acidez dos solos inibe o crescimento das plantas em muitas partes do 

mundo. A inibição do crescimento resulta da combinação de fatores que incluem a 

toxidez por alumínio, manganês e hidrogênio, e a deficiência de nutrientes, 

particularmente, cálcio, magnésio, fósforo e molibdênio (Wright, 1989). Porém, em 

valores de pH menores que 5,0, o Al, normalmente, é considerado o principal fator 

limitante (Foy, 1988). Cerca de 40% da superfície agrícola do mundo tem sua produção 

restringida pelo Al (Ma et al., 2001). 

 O Al compreende 7,1% da crosta terrestre em peso e é o terceiro elemento 

mais abundante depois do oxigênio e do silício. Ele faz parte de minerais primários, 

como feldspatos e micas, de minerais secundários alumino-silicatados, como a caulinita, 

haloisita e imogolita, e de óxidos de Al (ex. gibbsita) (Wright, 1989). A dissolução 

destes minerais, primários e secundários, em solos ácidos liberam o Al para a solução do 

solo e sua concentração depende do pH do solo, da quantidade e tipo dos minerais que 

contêm Al, do equilíbrio com as superfícies de troca e das reações de complexação com 

a matéria orgânica (MO) (Lindsay & Walthall, 1995). 

 A presença de concentrações micromolares de Al3+ na solução do solo 

pode inibir o crescimento radicular das plantas, o que prejudica a absorção de água e 

nutrientes e, conseqüentemente, a produção das culturas (Hue & Licudine, 1999). 

 

 

2.1 Toxidez por alumínio no sistema de plantio direto 

 

 A alta concentração de Al, o baixo pH e os baixos teores de cálcio e 

magnésio são características comuns na maioria dos solos brasileiros (Quaggio, 2000). 



 5

Tais características são desfavoráveis ao crescimento radicular da maioria das culturas, o 

que limita o pleno aproveitamento da água e dos nutrientes (Sousa et al., 1985). 

 Os problemas de toxidez por Al e baixos teores de cátions básicos podem 

ser solucionados mediante a adoção de técnicas de melhoramento vegetal e/ou manejo 

do solo (Lopes, 1984). Dentre as práticas de manejo, a principal e mais utilizada é a 

calagem, que promove aumento do pH e da saturação por bases, torna os nutrientes mais 

disponíveis, promove a precipitação do Al e fornece cálcio e magnésio (Quaggio, 2000). 

Porém, como os corretivos da acidez são pouco solúveis, e os produtos da reação do 

calcário com o solo têm mobilidade limitada, a ação da calagem é restrita às camadas 

superficiais do solo (Amaral & Anghinoni, 1997), principalmente no sistema de plantio 

direto (SPD), em que o calcário é aplicado em superfície, sem incorporação. Neste caso, 

a acidez, a deficiência de cálcio e de magnésio e a toxidez por Al do subsolo tornam-se 

uma das principais causas da limitação à produção agrícola, e servem de barreira 

química ao crescimento das raízes (Pavan et al., 1982). 

 O efeito negativo da acidez do solo e da toxidez por Al na produção 

agrícola não tem sido observado na maior parte dos solos sob o SPD. Em um Latossolo 

Vermelho distrófico de Ponta Grossa-PR, Caires et al. (1999) não observaram efeito da 

aplicação de calcário em SPD, na produção de milho, trigo e soja, mesmo em condições 

de elevada acidez (pH 4,5; V% de 32% e m% de 18%). Cambri (2000), em um 

Latossolo Vermelho distrófico de Rondonópolis/MT, sob SPD e com alta acidez (pH 

4,4; V% de 36% e m% de 7%), não observou efeito da aplicação de calcário na 

produção de soja. Portanto, o efeito negativo da acidez e toxidez por Al na produção 

agrícola é menos acentuado em solos sob SPD. Uma explicação pode ser a maior 

quantidade de ânions orgânicos complexantes, que diminuem as formas tóxicas do Al na 

solução do solo (Salet, 1998). A determinação do Al utilizada em laboratórios de análise 

de terra para fins de fertilidade identifica o conteúdo do elemento disponível no solo, 

extraído com KCl 1 mol L-1, mas não seleciona as formas tóxicas às plantas. 

 O Al pode estar na forma livre, complexado com hidróxidos (AlOH2+; 

Al(OH)2
+; Al(OH)3

0 e Al(OH)4
-), com sulfato (AlSO4

+), com fluoreto (AlF2+), com 

fosfato (AlH2PO4
2+), com ligantes orgânicos (Al-orgânico) e, também, pode estar na 
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forma de polímeros (polinúcleos de Al). O somatório do Al nessas formas químicas 

representa a concentração total do Al na solução do solo (Bloom & Erich, 1995). A 

quantidade de Al complexado com as hidroxilas depende do pH da solução do solo, 

enquanto a quantidade de Al complexado com outros ligantes inorgânicos e orgânicos 

depende da concentração desses ligantes na solução do solo e da constante de equilíbrio 

(K0) do complexo (Lindsay & Walthall, 1995). Os complexos com ligantes inorgânicos 

seguem a ordem decrescente de estabilidade AlF2+ > AlSO4
+ > AlH2PO4

2+, tendo-se o 

log K0 de 6,98, 3,50 e 3,10, respectivamente (Lindsay & Walthall, 1995), enquanto os 

ligantes orgânicos apresentam grande variação na estabilidade do complexo com Al, 

devido às diferenças estruturais e de grupos funcionais que existem entre eles (Salet, 

1998). 

 A toxidez por Al é reduzida quando ele se encontra complexado com 

sulfato (Pavan et al., 1982) e fosfato (Blamey et al., 1983), para diversas plantas 

testadas. Kinraide (1991) estimou que a espécie Al livre (Al3+) é vinte vezes mais tóxica 

que a AlSO4
+ e trinta vezes mais que a espécie AlF2+. Os complexos com ligantes 

orgânicos também são considerados não tóxicos ou pouco tóxicos (Hue & Amien, 1989; 

Miyasawa, 1992a; Hue & Licudine, 1999). 

 

 

2.2 Especiação química do alumínio na solução do solo 

 

 O Al livre é coordenado por seis moléculas de água em uma configuração 

octaedral (Al(H2O)6
3+) e é denominado como Al3+ (Wright, 1989). Com o aumento do 

pH da solução, as moléculas de água da esfera de hidratação perdem H+, numa reação 

química chamada de hidrólise do íon Al, o que altera a valência do íon em solução 

(Bertsch & Parker, 1995). A distribuição das espécies de Al em função do pH, em uma 

solução com ausência de ligantes, exceto OH-, demonstra que o Al3+ predomina em 

valores de pH menores que 4,7 (Figura 1). No pH 5,0 ocorre um equilíbrio na magnitude 

de atividade entre as espécies (Al3+, AlOH2+ e Al(OH)2
+). Na presença  de  outros ânions 
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Figura 1 – Distribuição relativa das espécies de Al em solução do solo 

 

 

em solução essa distribuição é modificada dependendo do tipo de ânion e de sua 

constante de equilíbrio de ligação com o Al (Bertsch & Parker, 1995). 

 A solução do solo normalmente contém de 100 a 200 complexos solúveis 

(Sposito, 1989), sendo que muitos deles envolvem cátions metálicos e ligantes 

orgânicos. Essa complexação tem importância fundamental na química do solo, porque 

altera a atividade química dos íons em solução (Salet, 1998). Com relação à estabilidade 

da ligação, o complexo pode ser dividido em complexo de esfera externa e complexo de 

esfera interna. Se o grupo central e o ligante estão em contato direto, o complexo é 

chamado de esfera interna. Se uma ou mais moléculas de água estão interpostas entre o 

grupo central e um ligante, o complexo é chamado de esfera externa. O complexo de 

esfera interna envolve ligações com alto grau de covalência, e exibe constantes de 

estabilidade com valores mais elevados que as constantes do complexo de esfera externa 

(Sposito, 1981). 

 Pode-se prever a formação e a estabilidade de um complexo na solução 

do solo pela aplicação dos princípios de ácidos e bases, duros e moles, de Lewis (HSAB) 

(Sposito, 1981). Um ácido de Lewis (cátion metálico com um orbital eletrônico vazio ao 
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iniciar a reação) é considerado duro quando tem um tamanho relativamente pequeno, 

alta eletronegatividade, alto estado de oxidação, baixa polaridade (medida da facilidade 

com que um orbital eletrônico se deforma na presença de um campo elétrico, tal como o 

produzido pela carga de íons vizinhos), e quando os elétrons mais externos apresentam 

uma relativa dificuldade de serem excitados para estados de energia mais elevados. Um 

ácido de Lewis mole apresenta o inverso destas características. Uma base dura se 

caracteriza por possuir alta eletronegatividade, baixa polaridade, difícil oxidação e não 

possuir orbitais eletrônicos de baixa energia vazios (Sposito, 1981). A regra para 

formação de complexos, com base neste princípio, é que as bases duras preferem se unir 

aos ácidos duros e formam complexos de esfera externa, e as bases moles preferem 

ácidos moles e formam complexos de esfera interna, em condições comparáveis de força 

dos ácidos e das bases (Sposito, 1981). Considerando os grupos funcionais das 

substâncias orgânicas como base dura e o Al3+ como ácido duro, a tendência é formar 

complexos entre o Al3+ e ligantes orgânicos (Al-Lorgânicos) na forma de quelatos e do 

tipo complexo de esfera externa. 

 Especiação química se refere à forma como uma molécula ou íon está 

presente na solução do solo. O Al, devido sua alta carga, baixo raio iônico e 

eletronegatividade relativamente alta, tem tendência de estar sempre ligado a um ânion 

na solução do solo. Em um Latossolo Vermelho-Escuro, sob dois sistemas de manejo do 

solo, foi estimado que o Al livre (Al3+) representava somente de 0,1 a 4% do Al total 

solúvel (Salet, 1994). Praticamente todo o Al da solução do solo estava complexado com 

ligantes. Isso realça a necessidade de saber a forma química que o Al está na solução. A 

forma química do Al na solução do solo pode ser obtida por meio de métodos de 

laboratório (Miyasawa et al., 1992b) ou pela utilização de programas baseados em de 

modelos de equilíbrio iônico, como o Visual MINTEQ (Gustafsson, 2003). 
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2.3 Matéria orgânica do solo e complexação do alumínio 

 

  A matéria orgânica do solo (MOS) é componente chave de qualquer 

ecossistema terrestre, e a variação na sua distribuição, conteúdo e qualidade têm 

importante efeito nos processos que ocorrem dentro do sistema (Sá, 2001). A MOS pode 

ser dividida em dois grandes grupos: as biomoléculas orgânicas (liberadas pela 

decomposição microbiana ou excretada pelas raízes) e as substâncias húmicas (Sposito, 

1989). As biomoléculas são ligantes orgânicos solúveis de vida curta no solo; porém, são 

produzidos durante todo o período de atividade microbiana ou radicular. Os 

microrganismos do solo produzem e, ao mesmo tempo, consomem as biomoléculas, que 

servem de fonte de carbono e de energia aos diferentes microrganismos no solo. Por 

isso, o teor de biomoléculas na solução do solo depende da quantidade de resíduos 

frescos adicionados ao solo (Franchini et al., 2001) e do balanço entre a síntese e a 

destruição pelos microrganismos (Vance et al., 1995). Em um trabalho com vários 

resíduos de plantas na mobilização dos cátions do solo, Franchini et al. (2001) 

observaram que a incubação dos resíduos por quinze dias reduziu o Al mobilizado 

devido à modificação ocorrida no tipo de compostos orgânicos solúveis do extrato pela 

ação dos microrganismos. No SPD, a liberação de compostos orgânicos solúveis é de 

forma gradual, e pode haver complexação dos cátions, antes que os compostos sejam 

oxidados pela biota do solo (Franchini et al., 2001). 

 As substâncias húmicas ou o húmus do solo podem ser divididos em 

ácidos húmicos, ácidos fúlvicos e humina. Os ácidos húmicos e a humina são 

componentes de alto peso molecular, sendo, geralmente, insolúveis em água. Por sua 

vez, os ácidos fúlvicos são componentes orgânicos de menor peso molecular, 

normalmente solúveis (Vance et al., 1995), que podem formar complexos com o Al na 

solução do solo. Os ácidos húmicos e a humina podem adsorver o Al, principalmente em 

ambientes que estas substâncias se encontram em maior quantidade (Vance et al., 1995). 

A adição de material orgânico ao solo tem causado diminuição no teor de Al trocável 

(Hargrove & Thomas, 1982; Miyasawa et al., 1993), que pode ser explicada pelo 

aumento no pH do solo e pela complexação orgânica do Al (Miyasawa et al., 1993). 
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Entretanto, essa diminuição pode ser devida à adsorção específica do Al pelos 

grupamentos funcionais da matéria orgânica, formando complexos de esfera interna 

(Salet, 1998). Em trabalho correlacionando os teores de matéria orgânica com os de Al 

trocável, Salet (1998) observou a diminuição do teor de Al com o aumento dos teores de 

matéria orgânica do solo. 

 A habilidade das substâncias húmicas em formar complexos estáveis com 

o Al está ligada ao conteúdo de grupos funcionais que contêm O, como o carboxílico, 

fenólico, enólico, alcoólico, entre outros e, em menor grau (ligação mais fraca), com 

grupos que contêm N (Vance et al., 1995). A ligação do Al com os ligantes orgânicos 

podem ocorrer por pontes de água (Figura 2A), atração eletrostática (Figura 2B), troca 

de ligantes com apenas um grupo doador (Figura 2C) e quelação (mais de um grupo 

doador) (Figura 2D). As formas de ligações fortes com o Al (troca de ligantes e 

quelação) devem ocorrer predominantemente em ambientes com altos conteúdos de 

substâncias húmicas (Vance et al., 1995), como no SPD. 

 Os sistemas de manejo do solo, a forma de condução do sistema (ex. 

rotação de culturas e espécies cultivadas), o tipo de solo e o clima de uma região podem 

afetar a qualidade (grau de humificação) da MO do solo. A concentração de radicais 

livres semiquinona (RLS), os quais são estabilizados por estruturas aromáticas 

condensadas, tem sido relacionada com o grau de humificação da MO (Martin-Neto et 

al., 1998). A técnica de obtenção da concentração do RLS, por ressonância 

paramagnética eletrônica (RPE), é bem estabelecida (Martin-Neto et al., 1991; 1994; 

1998). Bayer et al. (2002) avaliaram a concentração de RLS em ácidos húmicos de um 

Argissolo Vermelho sob diferentes sistemas de preparo e culturas e verificaram menor 

grau de humificação do solo cultivado com aveia + ervilhaca/milho + caupi em 

comparação ao solo cultivado com aveia/milho. 
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Figura 2 – Formas de complexação do Al com a matéria orgânica do solo: (a) pontes de 

água; (b) atração eletrostática; (c) troca de ligantes; e (d) quelação. Fonte: 

Vance et al. (1995) 

 

  

  Normalmente, o grau de humificação da MO do solo é determinada nas 

substâncias húmicas extraídas pelo fracionamento químico. Porém o método do 

fracionamento físico oferece vantagens para o estudo qualitativo da MO em sistemas 

conservacionistas de preparo do solo, por permitir a avaliação da MO total do solo, e não 

apenas sua fração mais humificada (Bayer et al., 2003). Em um Cambissolo Húmico, 
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cultivado por oito anos nos sistemas de preparo convencional (SPC), de preparo 

reduzido (SPR) e de plantio direto (SPD), foi verificado que 35,6% do C orgânico do 

solo no SPD estava presente na fração > 53 µm, enquanto no SPC e no SPR este valor 

era de 8,5 e 13,2%, respectivamente (Bayer et al., 2003). Desta forma, o grau de 

humificação da MO desta fração, no solo sob SPD, não teria sido determinado com o 

uso do fracionamento químico. Uma desvantagem do método do fracionamento físico é 

a interferência que o Fe III oferece na obtenção dos espectros por RPE, podendo, em 

alguns casos, não ser possível a detecção do sinal (Bayer et al., 2003). 

 Conclui-se, portanto, que o comportamento químico do Al depende da 

MOS, cujas frações lábeis e humificadas são afetadas pelo sistema de manejo (Bayer et 

al., 1999) e pela composição mineralógica do solo (Oades et al., 1989). Os compostos 

orgânicos podem formar complexos com cátions metálicos em solução, com a superfície 

de óxidos e com hidróxidos de ferro e de Al (Oades et al., 1989), havendo assim uma 

competição entre estes e os compostos orgânicos. Entretanto, a interação entre os 

compostos orgânicos e os minerais do solo confere certa proteção contra a 

decomposição microbiana destes compostos, o que aumenta sua permanência no 

ambiente (Bayer et al., 1999). Com isso, há maior chance de interação dos ligantes 

orgânicos e os cátions em solução.  

 

 



 

 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Áreas experimentais 

 

 O comportamento químico do alumínio foi analisado em amostras de três 

experimentos com calagem em áreas sob sistema de plantio direto, de três localidades 

brasileiras: Rondonópolis/MT, 16o55’51” S e 54o47’52” W; Ponta Grossa/PR, 25o05’58” 

S e 50o09’30”W e Botucatu/SP, 22o52’20” S e 48o26’37” W. Os três experimentos 

possuem tratamentos idênticos, com três doses de calcário em superfície para elevar a 

saturação por bases a 50, 70 e 90%, com base no método do IAC (Raij et al., 1996), além 

da testemunha (V% natural), em quatro repetições e delineamento experimental em 

blocos casualizados. 

 O experimento de Rondonópolis/MT foi instalado em 1999, sob um 

Latossolo Vermelho distrófico, textura muito argilosa, em uma área manejada sob o 

sistema de plantio direto há sete anos. Antes da adoção do SPD esta área foi manejada 

por 13 anos sob sistema de plantio convencional. O experimento de Ponta Grossa/PR foi 

instalado em 1993, em um Latossolo Vermelho distrófico, textura média. Ele está sendo 

manejado sob o sistema de plantio direto há 23 anos. O experimento de Botucatu/SP foi 

instalado em 2000, em um Nitossolo Vermelho distroférrico, textura argilosa, sob o 

sistema de plantio direto há três anos. Antes da instalação deste experimento esta área era 

manejada sob sistema de plantio convencional. Os experimentos de Rondonópolis/MT e 

Ponta Grossa/PR foram conduzidos nos anos agrícolas de 2001/2002 e 2002/2003 com a 

cultura da soja, e o de Botucatu/SP foi com a cultura do arroz. Em Rondonópolis/MT, no 

primeiro ano agrícola foi utilizada a variedade MG/BR 46 – Conquista, e no segundo a 

variedade Pioneer DM-309; em Ponta Grossa/PR, nos dois anos agrícolas, foi utilizada a 
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variedade Coodetec 206; e em Botucatu/SP, nos dois anos agrícolas, foi utilizada a 

cultivar IAC 202. Todas as variedades de soja e cultivar de arroz utilizados são 

moderadamente tolerantes (Coodetec 206) a tolerantes (demais variedades) a acidez e a 

toxidez por Al. 

 Os experimentos foram escolhidos em função das hipóteses a serem testadas: 

uma área com baixo pH e teor de alumínio trocável médio (Ponta Grossa – PR), uma 

com pH e teor de alumínio trocável baixos (Rondonópolis – MT) e outra com pH médio 

e teor de alumínio trocável baixo (Botucatu – SP). As variações de clima e de rotação de 

culturas entre as localidades condicionam os teores e o grau de humificação da matéria 

orgânica. Sendo assim, pode ocorrer um comportamento diferenciado do alumínio na 

solução do solo e no complexo de troca do solo.  

 

 

3.2 Coleta das amostras de terra 

 

 Foram coletadas amostras de cada tratamento na profundidade de 0-20 

cm, por ocasião do cultivo da soja (estádio V2 em Rondonópolis – MT e estádio V3 em 

Ponta Grossa – PR) e do arroz em Botucatu – SP. A coleta foi realizada nas primeiras 

semanas após a emergência das plântulas, por ser o período no qual as plantas são mais 

susceptíveis à toxidez por alumínio, esperando-se obter alta correlação entre o 

comportamento químico do elemento e a produção das culturas. Em Botucatu/SP a 

coleta das amostras foi realizada 18 meses após a calagem, enquanto que em 

Rondonópolis/MT foi 28 meses após, e em Ponta Grossa/PR 96 meses após a aplicação 

do calcário. As amostras foram mantidas resfriadas com gelo durante o transporte do 

campo para o laboratório, onde permaneceram congeladas até a extração da solução do 

solo. Este procedimento foi utilizado para diminuir a degradação biológica dos 

compostos orgânicos. 
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3.3 Caracterização química das amostras 

 

 As análises foram realizadas segundo métodos descritos em Raij et al. 

(2001). Os atributos foram os seguintes: 

- pH em CaCl2 0,01 mol L-1: utilizando a proporção, de solo:extrator, 1:2,5 v/v e 

medindo a variação do potencial em eletrodo de vidro. 

- Carbono orgânico: obtido pela oxidação da matéria orgânica do solo com solução de 

dicromato de potássio em presença de ácido sulfúrico e titulação do excesso de 

dicromato com sulfato ferroso amoniacal.  

- Fósforo: determinação colorimétrica do fosfomolibdato formado pela reação entre 

fosfato (extraído pela resina trocadora de íons) e molibdato em ácido sulfúrico e 

reduzido com ácido ascórbico. 

- Cátions trocáveis (Ca, Mg e K): extração dos elementos trocáveis com resina 

trocadora de íons e determinação de seus teores nos extratos por espectrômetro de 

absorção atômica. 

- Alumínio: obtido após deslocamento dos íons alumínio com KCl 1 mol L-1 e 

hidrólise do Al, com liberação de H+ sendo estes  titulados com NaOH 0,1 mol L-1. 

- Acidez potencial (H+Al): extração dos íons hidrogênio e alumínio com solução de 

acetato de cálcio 1 mol L-1 tamponada a pH 7,0 e titulação com NaOH 0,1 mol L-1. 

 

 Após as determinações citadas, obtiveram-se os seguintes valores: 

- Soma de bases (SB): SB = Ca + Mg + K (1) 

- Capacidade de troca de cátions efetiva calculada (CTCe): CTCe = SB + Al (2) 

- Capacidade de troca de cátions total calculada (CTCt): CTCt = SB + (H+Al); (3) 

- Saturação por bases (V%): 

 

 

 

100% ×=
CTCt

SBV (4) 
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-  Saturação por alumínio (m%): 

 
Al

(5) =  ×% 100m
CTCe

 

 

 

3.4 Caracterização física das amostras 

 

 A análise granulométrica foi realizada pelo método do densímetro (Gee & 

Or, 2002). Foram tomados 50 g de terra TFSE e adicionados 250 mL da solução 

dispersante contendo 0,1 mol L-1 de hidróxido de sódio e 0,015 mol L-1 de 

hexametafosfato de sódio. A suspensão (solo + dispersante) foi agitada por 16 horas. 

Transferiu-se a suspensão para proveta de 1L e completou-se o volume com água 

destilada. A amostra foi agitada manualmente por 40 s e, em seguida, iniciou-se a 

contagem do tempo de sedimentação. Os tempos de leitura utilizados foram de 0,5, 1, 3, 

10, 30, 60, 90 e 120 minutos e uma última leitura após 24 h. Após as leituras com 

densímetro a fração areia foi separada por peneiramento em malha de 53 �m, e 

fracionada em areia muito grossa (2 – 1 mm), grossa (1 – 0,5 mm), média (0,5 – 0,25 

mm), fina (0,25 – 0,1 mm) e muito fina (0,1 – 0,053 mm), segundo escala do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (ESTADOS UNIDOS, 1975). Com 

estes valores foi montada uma curva de distribuição de tamanho de partícula para cada 

solo, a partir da qual foram calculados os teores das frações argila, silte e areia. 

 

 

3.5 Caracterização mineralógica das amostras 

 

 Os três solos foram caracterizados por análise mineralógica realizada em 

amostras retiradas dos horizontes A e B de cada solo. Para isso foi utilizada a difração de 

raios X, nas amostras de argila previamente tratadas com soluções de peróxido de 

hidrogênio e de ditionito-citrato-bicarbonato para eliminação da matéria orgânica e de 
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óxidos de ferro, respectivamente. As amostras foram saturadas com magnésio e 

glicoladas; e saturadas com potássio e submetidas às temperaturas de 25, 110, 350 e 

550oC (Camargo et al., 1986). 

 Foram obtidos teores de óxidos (ferro, alumínio, manganês e titânio) após 

ataque com ácido sulfúrico e o teor de SiO2 por ataque alcalino; teores de ferro livre 

(ditionito-citrato-bicarbonato de sódio, DCB) e teores de ferro e alumínio mal 

cristalizados (oxalato de amônio) (Camargo et al., 1986). Com esses atributos foram 

calculadas as razões moleculares ki e kr. 
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 A determinação da cor do solo foi realizada em amostras secas e 

peneiradas. Empregou-se o colorímetro MINOLTA CR-300 ajustado para a escala 

Munsell, que interpreta a cor a partir da energia refletida na região do visível. Com os 

valores de matiz, valor e croma calculou-se o índice vermelho (IV) segundo equação de 

Torrent et al. (1980): 

 

 

 
V
CHIV (8) *=  

 

 

em que:  C – croma da escala de Munsell; V – valor da escala de Munsell; H* - assume 

valores crescentes com a coloração vermelha do solo: H* = 20 –  matiz, para matizes de 

R e H* = 10 –  matiz, para matizes de YR. 
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 Com os valores de IV, índice Ki, e os teores de argila e de Fe2O3 ditionito 

estimou-se as quantidades dos minerais caulinita, gibsita, goetita e hematita (Kämpf & 

Schwertmann, 1983). 

 

 

 
51,12
(%)

)58,0((%) 32OFe
IVHematita −=  (9) 

 
(10)  (%)(%)(%) 32 HematitaOFeGoethita −=  

 

 
(11)  (%)(%)(%) 32OFeArgilaGibbsitaCaulinita −=+  
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i

k
k
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833,0
(%)(%)

+
+= (12)  

 

 (13) (%)(%)(%) CaulinitaGibbsitaCaulinitaGibbsita −+=  

 

 

 As equações (6) a (8) servem apenas para solos com valores de Ki igual 

ou inferiores a 2. 

 

 

3.6 Caracterização da matéria orgânica do solo 

 

 A extração e o fracionamento químico das substâncias húmicas (SH) foi 

realizado segundo método modificado da International Humic Substances Society (IHSS) 

(Novotny, 2002). A extração foi realizada em duplicata, para se trabalhar com 40 g de 

amostra no total. Em tubo de centrífuga de 250 mL, foram adicionados 20 g de terra, 8 

mL de HCl 1 mol L-1 e, posteriormente a uma agitação manual, 192 mL de HCl 0,1 mol 
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L-1. Essa suspensão foi agitada por 1 h a 200 rpm e depois centrifugada por 10 min. a 

3500 g, descartando-se o sobrenadante. Esse primeiro tratamento com HCl foi realizado 

com a intenção de remover os metais adsorvidos pelas SHs. Na amostra remanescente 

no tubo, adicionaram-se 8 mL de NaOH 1 mol L-1, agitou-se manualmente a suspensão, 

e acrescentaram-se 192 mL de NaOH 0,1 mol L-1. A amostra foi dispersa por ultra-som a 

120 W por 10 min., com o objetivo de destruir possíveis ligações dos ácidos húmicos 

com agregados do solo. A suspensão foi agitada por 10 h a 200 rpm e depois 

centrifugada a 20000 g por 10 min.. Nesta etapa, separou-se a humina (precipitado) dos 

ácidos húmicos e fúlvicos (em solução) das amostras. O sobrenadante foi filtrado em 

filtro faixa branca e depois centrifugado novamente por 10 min. a 20000 g. Após 

filtrado, o sobrenadante foi acidificado com agitação constante até pH 1 utilizando-se 

solução de HCl 6 mol L-1. Nesta etapa procurou-se separar o ác. húmico (precipitado) do 

fúlvico (em solução) com centrifugação da suspensão a 15000 g por 5 min., e descarte 

do sobrenadante. O precipitado foi redissolvido com adição de 25 mL de KOH 0,1 mol 

L-1 e adição de KCl para se atingir uma concentração de K na suspensão de 0,3 mol L-1. 

A suspensão foi centrifugada a 25000 g por 30 min. e o sobrenadante foi passado em 

filtro faixa branca. Essa adição de K foi realizada com a intenção de se eliminar o 

excesso de cinzas do ácido húmico (AH). Após isso o AH foi novamente precipitado 

com acidificação do sobrenadante até pH 1 com HCl 6 mol L-1, deixando a suspensão 

em descanso por 12 h e, após isso, centrifugado a 15000 g por 5 min.. O AH foi 

acondicionado em um saco de papel celofane e deixado em diálise até a condutividade 

elétrica da água atingir leitura menor do que 5 �S cm-1. Esse material foi congelado e 

liofilizado para análise em ressonância paramagnética eletrônica (RPE). 

 O fracionamento físico (granulométrico) foi realizado nas frações > 53, 53 

– 20, 20 – 2 e < 2 µm, segundo método empregado por Bayer et al. (2003). A amostra foi 

dispersa com uma esfera de vidro sob agitação horizontal, durante 15 h, em uma 

suspensão de 70 mL de água destilada e 20 g de solo, em frasco de 100 mL. Após a 

dispersão, a fração < 53 µm foi separada com auxílio de peneira, e as demais frações por 

sedimentação em água, assumindo-se como densidade de partícula 2,65 kg m-3, e o tempo 

de sedimentação utilizado calculado pela Lei de Stockes. Para minimizar a floculação das 
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amostras durante a sedimentação, foi adicionado 0,28 g de NaOH por litro de suspensão. 

Após a separação das frações granulométricas, adicionaram-se 0,77 g de CaCl2 por litro 

de suspensão de cada fração, para promover a floculação da amostra. O excesso de água 

foi retirado com auxílio de sifão, e as amostras foram secas em estufa a 60oC, 

quantificadas e moídas em almofariz de porcelana. Cada fração foi tratada com ditionito-

citrato-bicarbonato (Camargo et al., 1986) para eliminar o Fe das amostras, tentando-se 

minimizar a interferência deste nas análises espectroscópicas. 

 As análises espectroscópicas foram realizadas no Laboratório de 

Espectroscopia e Ressonância Magnética da EMBRAPA/Instrumentação Agropecuária 

de São Carlos. As amostras de AH e das frações granulométricas foram submetidas a 

RPE, obtendo-se a concentração dos radicais livres semiquinona, os quais refletem o 

grau de humificação da MO do solo. 

  

   

3.7 Extração e análise da solução do solo 

 

 A solução do solo foi coletada nas amostras pelo método do extrato 

aquoso (Wolt, 1994), utilizando-se uma relação solo:água 1:1. As amostras foram 

descongeladas, secas em estufa a 45oC por 48 h e peneiradas em malha de 2 mm. Uma 

porção de cada amostra foi retirada para a determinação da umidade.  Tomaram-se 20 g 

de terra em tubo de centrífuga de 50 mL, aos quais foi adicionada uma massa de água, 

descontando-se a umidade inicial do solo, para se obter a relação solo:água 1:1. A água 

utilizada foi destilada, deionizada e passada previamente num sistema de 

ultrapurificação. A solução foi agitada por 15 minutos a 200 rpm, deixada em descanso 

por 1 h, agitada novamente por mais 5 minutos e centrifugada por 30 minutos a 5000 g, 

a 25oC.   

 Parte da solução extraída (cerca de 20 mL) foi passada em membrana de 

celulose de 0,45 µm para análise dos cátions. A solução foi acidificada com uma gota de 

HNO3 concentrado e conservada em geladeira até ser efetuada a leitura. Outra parte da 

solução (30 mL) foi passada em membrana de celulose de 0,22 µm para análise dos 
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ânions e preservada em geladeira. Tomou-se cuidado em preencher totalmente os frascos 

com a solução para evitar que bolhas de ar ficassem no frasco, o que diminui a chance 

de ocorrerem reações de oxidação-redução durante a armazenagem. Outra parte da 

solução (20 mL) foi passada em filtro de microfibra de vidro GF/F de 0,7 µm, 

previamente calcinado a 500oC por seis horas. Essa solução foi armazenada em frascos 

de cintilação, também previamente calcinados, preservada com 0,3 mL de HgCl2 30 

mmol L-1 e conservada em geladeira para evitar a alteração da concentração de carbono 

orgânico dissolvido (COD) pelo crescimento de microrganismos na solução.  

 Nas soluções foram determinados o pH e a condutividade elétrica (CE), 

os teores dos cátions (Ca, Mg, Al, Cu, Fe, Mn e Zn) por espectrômetro de emissão 

atômica por plasma de argônio (ICP-AES) e os teores de K e Na por espectrofotômetro 

de emissão de chama. Os ânions (NO3
-, SO4

2-, HPO4
2-, Cl- e F-) foram determinados por 

cromatografia de íons; e o carbono orgânico dissolvido (COD) pelo autoanalisador TOC 

5000. A força iônica (I) da solução foi obtida pelos teores dos elementos determinados 

na solução (Eq. 13) (Sposito, 1989).  

 

 

 ∑
=

=
n

i

ZiCiI
1

2).(2
1  (13) 

 

em que: Ci é a concentração (mol L-1) de cada íon da solução e Zi sua carga. 

 

 

3.8 Especiação iônica do alumínio 

 

 A especiação iônica do alumínio na solução do solo foi realizada a partir 

das concentrações dos cátions e dos ânions inorgânicos e orgânicos, com auxílio do 

programa Visual MINTEQ (Gustafsson, 2003), estimando-se assim as espécies livres e 

complexadas e a atividade dos elementos na solução. As espécies ligadas aos ânions 

orgânicos foram estimadas com base no teor de carbono orgânico dissolvido (COD) pelo 

modelo “Gaussian DOM” (Grim et al., 1991). 
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 Para a identificação dos ligantes orgânicos de maior efeito na redução da 

toxidez por alumínio, que são os ácidos fúlvicos (alta massa molecular, > 1 kDa) ou os 

ácidos orgânicos de baixa massa molecular (< 1 kDa), foi utilizado o método de 

separação por ultrafiltração com base no tamanho molecular (Rocha et al., 2000). Este 

método consiste da separação dos complexos de alumínio por membranas de 

polyethersulfone nas frações maiores e menores que 1 kDa. Em cada fração extraída, o 

alumínio foi determinado por ICP-AES, e com os resultados da concentração do Al na 

solução do solo e nas diferentes frações coletadas, foi avaliada a participação relativa 

dos ligantes orgânicos.  

 

 

3.9 Adsorção do alumínio pela matéria orgânica do solo 

 

 Foi realizada com a comparação entre os teores de alumínio em diferentes 

extrações. Para esta determinação, as amostras de solo foram secas, moídas e passadas 

em peneira de malha 0,5 mm. Em seguida, foram divididas em cinco partes: uma para 

extração do Al com KCl 1 mol L-1 (Raij et al., 2001), outra para extração com CuCl2 0,5 

mol L-1 (Mendonça & Rowell, 1994; Oliveira et al., 1997), outra para queima da matéria 

orgânica, em mufla a 400oC por 2 h, e posterior extração com KCl 1 mol L-1, outra para 

queima da matéria orgânica com peróxido de hidrogênio e posterior extração com KCl 1 

mol L-1, e uma última para queima da matéria orgânica com hipoclorito de sódio a pH 

9,5 (Lavkulich & Wiens, 1970). As soluções obtidas foram centrifugadas a 2000 rpm 

por 5 minutos e, em seguida, os teores de alumínio foram determinados por ICP-AES. 

Nos tratamentos com queima da matéria orgânica, o conteúdo de carbono orgânico 

remanescente em cada amostra foi determinado em analisador de carbono – LECO® CR-

412, em amostra moídas e passadas em peneira de malha 0,1 mm. 

 A extração do alumínio com CuCl2 0,5 mol L-1 corresponde às formas do 

elemento fortemente complexadas com a fração orgânica do solo (Mendonça & Rowell, 

1994). Nas extrações realizadas após tratamento de queima da matéria orgânica das 

amostras, pode-se quantificar o alumínio ligado fortemente a ela, cujo teor a extração 
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com KCl 1 mol L-1 não quantifica. Foram utilizadas diferentes formas de queima da 

matéria orgânica devido à possibilidade de erros destes métodos. O método do peróxido 

de hidrogênio pode extrair formas de alumínio inorgânico do solo pela formação de 

oxalato (Farmer & Mitchell, 1963); a queima com mufla pode promover alterações 

mineralógicas no solo, possibilitando a formação de hidróxido de alumínio nas 

entrecamadas de minerais 2:1 (Barnhisel & Rich, 1963). 

 

  

3.10 Relação pAl3+ x pH, produto de atividade iônica (PAI) e índice de saturação 

(IS)  

 

 O equilíbrio do Al3+ em solução com o alumínio dos minerais de argila 

segue a reação: 

Al(OH)3 (mineral) + 3 H+               Al3+ + H2O 

 

 Sendo a equação de equilíbrio: 

 

pAl3+ = 3 pH – log Keq, em que: (14) 

 

log Keq – constante de equilíbrio da reação de dissolução do mineral. Os valores 

utilizados foram: 5,45 (caulinita); 8,04 (gibbsita) e 9,66 (óxido de Al mal cristalizado) 

(Lindsay & Walthall, 1995). 

 Foram construídos gráficos de pH vs pAl3+ com os resultados da solução 

do solo dos três locais, e as equações lineares obtidas foram comparadas com a equação 

14. 

 O produto de atividade iônica (PAI) dos íons Al3+ e OH- foi calculado, 

com os resultados de solução do solo de cada local, de acordo com a equação: 

 

PAI = (Al3+) x (OH-)n, em que: (15) 
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(Al3+) – atividade do Al3+ na solução do solo; (OH-) (atividade do OH-) = 14 – (H+) 

(atividade do íon H+); 

 

 O índice de saturação (IS) foi calculado para os minerais caulinita, 

gibbsita e óxido de Al mal cristalizado pela equação: 

 

IS = log (PAI/Keq), em que: (16) 

 

valor igual a 1 demonstra a condição de equilíbrio, enquanto valores < 1 e >1, denotam 

condições de não saturação e saturação, respectivamente. 

 

 

3.11 Produção das culturas 

 

 Para a determinação da produção das culturas foram colhidas as cinco 

linhas centrais, tanto da soja quanto do arroz, e medida a massa de grãos de cada parcela. 

Com o valor obtido por parcela foi extrapolada a produção para kg ha-1, corrigindo-se a 

umidade para 13%. A produção foi determinada nos anos agrícolas de 2001/2002 e 

2002/2003. 

 

 

3.12 Análise dos resultados 

 

 Análise de variância e regressão polinomial simples foram feitas em cada 

local (experimento), para verificar se a variação da V% e do pH afeta as diferentes 

formas de alumínio na solução do solo e a produção das culturas.  

 Através de correlações foram identificados quais os atributos, dentro de 

cada experimento, que melhor se correlacionaram com o comportamento químico do 

alumínio. Os atributos avaliados foram pH e conteúdo de matéria orgânica do solo; pH, 

força iônica e carbono orgânico dissolvido (COD) da solução do solo; teores de ferro e 
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alumínio (ataque sulfúrico, livre e mal cristalizado), argilominerais e óxidos e 

hidróxidos de ferro e de alumínio. Também foi feita correlação entre a concentração e a 

atividade das formas de alumínio em solução, atributos químicos do solo e da solução 

do solo e as produções das culturas. 

  

 



 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Atributos dos solos 

  

 Com base nos limites de interpretação da Embrapa (2002), o pH e o teor 

de Al trocável foram baixos no Latossolo Vermelho distrófico (LVd) de 

Rondonópolis/MT, enquanto no LVd de Ponta Grossa/PR observou-se pH baixo e teor 

de Al médio, e no Nitossolo Vermelho distroférrico (NVdf) de Botucatu/SP obteve-se 

pH médio e Al baixo (Tabela 1). O efeito das doses de calcário em superfície somente 

foi significativo no experimento de Ponta Grossa/PR, em que houve aumento linear dos 

valores de pH e V% e dos teores de Ca e de Mg, e diminuição da acidez potencial (H + 

Al) e dos teores de Al trocável. Em Rondonópolis/MT, seis meses após a aplicação do 

calcário em superfície, as modificações nesses atributos ficaram restritas à camada de 0-

5 cm, enquanto aos 18 e 30 meses após a calagem os efeitos foram observados até 10 cm 

de profundidade (Figura 3 e 4). Como a coleta de amostras em Rondonópolis/MT e em 

Botucatu/SP foi realizada, respectivamente, aos 28 e aos 18 meses após a aplicação do 

calcário em superfície, e a amostragem foi realizada na camada de 0-20 cm, não foi 

possível detectar o efeito do calcário nos teores de Ca, Mg e Al trocáveis e nos valores 

de pH, H+Al e V%, que estava restrito às camadas mais superficiais. Caires et al. 

(1998), em um Latossolo Vermelho distrófico textura média, obteve aumento do pH e 

diminuição da acidez trocável até 20 cm, após 12 meses da calagem, chegando até 60 cm 

após 68 meses (Caires et al., 2001). Em um Latossolo Vermelho distrófico argiloso, 

Caires et al. (2002) observaram neutralização da acidez até 20 cm de profundidade, 23 

meses após a calagem. Resultados semelhantes foram obtidos por Oliveira & Pavan 

(1996) com aumento de pH e diminuição da acidez trocável até 40 cm de profundidade, 

após  32 meses  da  calagem  superficial  em  um  Latossolo  Vermelho-Escuro  argiloso.  



27 
 26 

Dose de
Calcário

t ha-1

0,0 4,8 ± 0,1* 24 ± 1 17 ± 3 30 ± 5 10 ± 1 0,6 ± 0,2 1,9 ± 0,8 73,4 ± 5,4 113,3 ± 3,9 35 ± 3 5 ± 2
2,0 4,8 ± 0,2 24 ± 1 18 ± 6 25 ± 4 11 ± 3 0,5 ± 0,1 2,0 ± 1,1 76,3 ± 8,4 112,5 ± 3,1 32 ± 6 6 ± 4
4,9 5,1 ± 0,3 26 ± 3 27 ± 5 35 ± 7 20 ± 9 0,5 ± 0,4 0,9 ± 0,4 62,4 ± 8,0 117,4 ± 12,3 43 ± 10 2 ± 1
7,8 5,0 ± 0,2 24 ± 1 18 ± 6 27 ± 2 15 ± 5 0,6 ± 0,3 0,9 ± 0,4 63,9 ± 6,4 106,7 ± 1,9 40 ± 6 2 ± 1

0,0 4,2 ± 0,2 17 ± 1 11 ± 5 12 ± 7 4 ± 2 1,0 ± 0,1 9,1 ± 2,9 86,0 ± 7,2 102,8 ± 7,7 16 ± 9 38 ± 20
2,0 4,5 ± 0,1 20 ± 0 15 ± 2 17 ± 2 6 ± 1 1,0 ± 0,2 3,9 ± 0,7 75,6 ± 4,3 98,9 ± 4,9 24 ± 3 14 ± 4
4,0 4,8 ± 0,3 18 ± 2 8 ± 1 20 ± 6 10 ± 3 1,0 ± 0,6 2,4 ± 2,1 64,6 ± 7,8 95,6 ± 5,1 32 ± 10 9 ± 9
6,0 4,8 ± 0,2 18 ± 2 12 ± 8 23 ± 4 12 ± 3 1,0 ± 0,3 1,4 ± 0,8 57,6 ± 11,1 93,3 ± 16,7 38 ± 3 4 ± 2

0,0 5,4 ± 0,2 17 ± 2 11 ± 3 27 ± 4 14 ± 1 13,1 ± 7,6 0,3 ± 0,1 43,0 ± 5,3 97,2 ± 8,0 56 ± 7 0,6 ± 0,2
1,0 5,8 ± 0,3 15 ± 1 12 ± 1 27 ± 6 16 ± 5 3,9 ± 3,9 0,2 ± 0,2 32,9 ± 7,2 79,9 ± 9,4 59 ± 7 0,5 ± 0,3
2,6 5,9 ± 0,5 15 ± 1 12 ± 3 27 ± 7 13 ± 2 9,6 ± 2,4 0,3 ± 0,2 32,9 ± 9,4 82,9 ± 12,2 60 ± 14 0,6 ± 0,2
6,8 5,9 ± 0,2 16 ± 2 14 ± 7 30 ± 6 14 ± 2 6,7 ± 5,6 0,2 ± 0,1 32,6 ± 5,0 83,2 ± 8,0 61 ± 6 0,3 ± 0,2

P VCa Mg K Al H+Al CTC m

--------- % ---------

Nitossolo Vermelho distroférrico - Botucatu / SP

Latossolo Vermelho distrófico - Ponta Grossa / PR

Latossolo Vermelho distrófico - Rondonópolis / MT
g kg-1 mg kg-1 ---------------------------------------- mmolc kg-1 ------------------------------------------

pH CaCl2 

0,01 mol L-1 C org.

 

Tabela 1. Atributos químicos dos solos estudados de acordo com as doses de calcário aplicadas em superfície 

*  média aritmética (n = 4) ± desvio padrão  
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Figura 3 – Efeito das doses de calcário aplicado em superfície nos valores de pH em 
CaCl2, Al trocável e acidez potencial (H+Al) de um Latossolo Vermelho 
distrófico de Rondonópolis/MT, sob sistema de plantio direto, aos seis, 18 e 
30 meses após a aplicação do calcário, em diferentes profundidades. (Barras 
horizontais referem-se ao erro padrão das médias) 
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Figura 4 – Efeito das doses de calcário aplicado em superfície nos teores de Ca e Mg e 
nos valores de saturação por bases (V%) de um Latossolo Vermelho 
distrófico de Rondonópolis/MT, sob sistema de plantio direto, aos seis, 18 e 
30 meses após a aplicação do calcário, em diferentes profundidades. (Barras 
horizontais referem-se ao erro padrão das médias) 
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Apesar da precipitação pluvial das regiões de Rondonópolis/MT e Botucatu/SP ter sido 

semelhante às dos locais onde se desenvolveram os trabalhos do sul do país (cerca de 

1500 mm ao ano), deve-se considerar que os solos eram de textura argilosa a muito 

argilosa (Tabela 2), o que poderia explicar a menor movimentação do calcário aplicado 

em superfície. 

 

Tabela 2. Distribuição granulométrica e classe textural, nos horizontes A e B, dos solos 

estudados 

Horizonte Areia Silte Argila Classe Textural 
 ---------------------- g kg-1 ---------------------  

Latossolo Vermelho distrófico – Rondonópolis/MT 
A 161 117 722 m.argilosa1

B 130 112 758 m.argilosa 
Latossolo Vermelho distrófico – Ponta Grossa/PR 

A 465 240 295 Média 
B 393 236 371 Média 

Nitossolo Vermelho distroférrico – Botucatu/SP 
A 343 212 445 argilosa 
B 298 198 504 argilosa 

1 m. argilosa: classe textural muito argilosa (Embrapa, 1999). 

 

 Os solos apresentaram variabilidade do grau de intemperismo, sendo 

observadas diferenças nos óxidos extraídos pelo ácido sulfúrico. Os teores de Al2O3 

foram mais elevados do que os de SiO2 nos horizontes A e B do Latossolo de 

Rondonópolis/MT, enquanto foram próximos no Nitossolo de Botucatu/SP e menores no 

Latossolo de Ponta Grossa/PR (Tabela 3). A maior predominância de Al2O3 em relação 

ao SiO2 reflete o aumento na quantidade de óxidos de Al no solo em detrimento dos 

minerais silicatos de argila. O maior grau de intemperismo do Latossolo de 

Rondonópolis/MT pode ser observado também pelos valores de Ki mais baixos (Tabela 

3). Nos três locais o Fe mal cristalizado representou cerca de 4 a 8% do conteúdo de Fe 

obtido após ataque sulfúrico, enquanto o Fe cristalino representou em torno de 60 a 80% 
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(Tabela 4). Os óxidos de Al também se apresentaram na maior parte na forma cristalina, 

sendo que o Al mal cristalizado representou cerca de 1,6 a 4,3% do Al extraído pelo 

ataque sulfúrico (Tabela 4). 

 

 

Tabela 3. Teores de óxidos após o ataque sulfúrico e alcalino e índices Ki e Kr, nos 

horizontes A e B, dos solos estudados 

Horizonte SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO TiO2 Ki Kr 
 ---------------------- g kg-1 ----------------------   

Latossolo Vermelho distrófico – Rondonópolis/MT 
A 209 271 108 0,2 8,2 1,3 2,0 
B 191 294 118 0,2 9,9 1,1 1,8 

Latossolo Vermelho distrófico – Ponta Grossa/PR 
A 162 136 46 0,1 4,9 2,0 2,3 
B 185 168 56 0,1 5,5 1,9 2,2 

Nitossolo Vermelho distroférrico – Botucatu/SP 
A 138 138 171 1,2 30,4 1,7 2,8 
B 151 152 176 1,1 34,2 1,7 2,8 

 

 

 Na fração argila deferrificada das amostras, notou-se a presença dos 

minerais caulinita, com picos nos difratogramas de raios-X a 0,72; 0,44 e 0,35 nm e a 

gibbsita, com difrações a 0,48; 0,43 e 0,24 nm (Figuras 5 e 6). No Latossolo de Ponta 

Grossa/PR foi identificada a presença de clorita/vermiculita, com pico a 1,4 nm (Figura 

5). O alto grau de intemperismo dos solos também é observado pela relação silte/argila 

(Embrapa, 1999), sendo 0,6 no Latossolo de Ponta Grossa/PR, que possui textura média; 

e 0,1 para o Latossolo de Rondonópolis/MT e 0,4 para o Nitossolo de Botucatu/SP, de 

texturas argilosas.  

 

 

 



 32

Tabela 4. Teores de ferro, alumínio e manganês cristalino (ditionito) e mal-cristalizados 

(oxalato), nos horizontes A e B, dos solos estudados. Os valores entre 

parênteses correspondem à porcentagem em relação ao teor extraído pelo 

ataque sulfúrico 

Fe Al  Mn Horiz. 
Cristalino Mal Cristalizado Mal Cristalizado  Mal Cristalizado

 g kg-1 % g kg-1 % g kg-1 %  g kg-1 % 
Latossolo Vermelho distrófico – Rondonópolis/MT 

A 92,5 (85,6) 7,1 (6,5) 5,6 (2,1)  0,01 (5,0) 
B 96,2 (81,5) 5,0 (4,2) 4,6 (1,6)  0,01 (5,0) 

Latossolo Vermelho distrófico – Ponta Grossa/PR 
A 29,1 (63,2) 4,0 (8,6) 4,5 (3,3)  0,06 (60,0) 
B 21,4 (38,2) 4,0 (7,1) 5,8 (4,3)  0,07 (70,0) 

Nitossolo Vermelho distroférrico – Botucatu/SP 
A 127,1 (74,3) 9,5 (5,5) 3,8 (2,8)  0,26 (21,7) 
B 128,4 (72,9) 9,6 (5,4) 5,9 (3,9)  0,11 (10,0) 

 

 

 O LVd de Rondonópolis/MT é o mais intemperizado dos três solos por 

apresentar maior relação Gb/Gb+K, o que reflete um maior conteúdo de gibbsita em 

relação a caulinita (Tabela 5). Não foi possível estimar o teor de gibbsita do horizonte A 

do LVd de Ponta Grossa/PR, já que o índice Ki da amostra ficou acima do limite 

máximo de 2,0 que o modelo exige como pré-requisito (Kämpf  & Schwertmann, 1983).  

 

 

4.2 Precipitações pluviométricas e temperaturas no período experimental 

 

 As precipitações totais medidas, no primeiro e no segundo ano agrícola 

foram, respectivamente: em Rondonópolis/MT de 1920 e 1583 mm; em Ponta 

Grossa/PR de 1690 e 1416 mm; e em Botucatu/SP de 1463 e 1672 mm (Figura 5). As 

chuvas são mais concentradas no período de outubro a março em Rondonópolis/MT e 

Botucatu/SP, enquanto são mais bem distribuídas ao longo do ano em Ponta  Grossa/PR. 
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Figura 5 – Difratogramas de raios-X da fração argila deferrificada do horizonte A dos 

Latossolos Vermelho distróficos de Rondonópolis/MT e Ponta Grossa/PR 
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stribuição da precipitação auxilia no desenvolvimento das culturas de 

r produção de resíduos vegetais. 

A precipitação medida durante o ciclo das culturas, no primeiro e segundo 

ram, respectivamente: de 1168 e 981 mm em Rondonópolis/MT; de 663 e 

onta Grossa/PR; e de 852 e 911 mm em Botucatu/SP. Estão, portanto, 

a de consumo de água pela cultura da soja, que oscila de 450 a 825 mm, 

o ciclo da variedade (Fageria et al., 1997). Por sua vez, o arroz é uma 

ática, porém cerca de metade do arroz cultivado no mundo vem de locais 

 onde o déficit hídrico é o principal fator limitante à produção em grande 

s cultivadas  com  a  cultura.  Variedades  de  ciclo  mais  curto  são  

tíveis  ao  déficit  hídrico  por  possuírem  um  período  de   florescimento- 
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Tabela 5. Cor do solo e quantidades estimadas dos minerais, nos horizontes A e B, dos 

solos estudados 

Horiz. Cor do solo1 Caulinita Gibsita Hematita Goethita Gb/Gb+K 
  -------------------------- g kg-1 ---------------------------  

Latossolo Vermelho distrófico – Rondonópolis/MT 
A 3,0 YR 4,1/2,7 478,3 151,2 29,8 62,7 0,24 
B 1,4 YR 4,2/3,5 445,1 216,7 50,7 45,6 0,33 

Latossolo Vermelho distrófico – Ponta Grossa/PR 
A 6,7 YR 4,3/2,1 268,3 - 2,4 26,7 - 
B 5,0 YR 4,4/3,0 335,6 14,0 4,8 16,6 0,04 

Nitossolo Vermelho distroférrico – Botucatu/SP 
A 2,5 YR 3,8/2,0 287,7 30,2 34,2 92,9 0,09 
B 2,5 YR 3,6/1,7 338,4 37,3 30,4 90,8 0,10 

1 Obtida pelo colorímetro MINOLTA CR-300 ajustado para a escala Munsell. 

 

 

maturação menor (Fageria et al., 1997), como é o caso da IAC 202 cultivada em 

Botucatu/SP, com ciclo de 87 dias (O Agronômico, 2000). Desta forma, com o volume 

precipitado durante o ciclo da cultura (Figura 7), e devido à inexistência de veranicos 

neste período, acredita-se que o fator água não tenha sido limitante as culturas nos 

experimentos. 

 As temperaturas médias mensais foram maiores na região de 

Rondonópolis/MT, seguidas das de Botucatu/SP e Ponta Grossa/PR (Figura 7). As 

temperaturas durante o ano tiveram menor variação em Rondonópolis/MT, com 

temperaturas mínimas de 14,7 e 14,1oC, e máximas de 32,3 e 32,2oC nos anos agrícolas 

de 2001/02 e 2002/03, respectivamente. Ponta Grossa/PR apresentou temperaturas 

mínimas de 11,0 e 8,7oC, e máximas de 20,3 e 29,1oC, e Botucatu/SP temperaturas 

mínimas de 12,8 e 12,6oC, e máximas de 29,5 e 31,6oC, nos anos agrícolas de 2001/02 e 

2002/03, respectivamente. Durante o período de desenvolvimento das culturas (de 

outubro a fevereiro em Rondonópolis/MT, e novembro a março em Ponta Grossa/PR e 

Botucatu/SP) as temperaturas observadas estiveram dentro da faixa ótima da soja e do 

arroz de 20 a 30oC (Fageria et al., 1997). 
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Figura 7 – Precipitações pluviais das regiões de (A) Rondonópolis/MT, (B) Ponta 

Grossa/PR e (C) Botucatu/SP, dos anos agrícolas de 2001/2002 e 

2002/2003 
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4.3 Alumínio na solução do solo sob sistema de plantio direto 

 

 Os teores dos cátions e ânions da solução do solo dos três locais 

apresentaram alta variação entre os tratamentos, sem diferenças em função das doses de 

calcário em superfície (Tabela 6). Apesar da importância do íon fluoreto na 

complexação do Al em solução, o alto teor do elemento presente na água ultrapura 

(branco) utilizada na extração da solução impossibilitou a obtenção do conteúdo na 

solução dos solos, ficando este de fora da especiação do Al. Houve correlação positiva 

entre o teor do elemento no solo e na solução do solo para o Ca (r = 0,66*), Mg (r = 

0,70*), K (r = 0,85**) e para o S (r = 0,67*), demonstrando o equilíbrio existente entre a 

fase sólida e líquida do solo. Para os demais elementos, a correlação não foi 

significativa, sendo que os micronutrientes Fe, Mn e Cu apresentaram correlação 

negativa entre seus teores na solução e o C orgânico do solo (r = -0,83**, -0,76** e -

0,79**, respectivamente). Tais resultados refletem uma possível complexação destes 

micronutrientes pela MO do solo, diminuindo sua disponibilidade na solução do solo. 

Alguns pesquisadores têm encontrado valores menores de Cu e Fe extraídos por DTPA 

em solos sob sistema de plantio direto (SPD) quando comparados a solos sob sistema de 

plantio convencional (Motta & Prevedello, 1995, Pauletti, 1998; Moreira, 2003). Essas 

variações vêm sendo atribuídas ao maior teor de MO nos solos sob SPD, que poderia 

complexar estes elementos. 

 Os teores dos elementos em solução foram menores do que os observados 

por Salet (1994 e 1998), obtidos em um Latossolo Vermelho-Escuro de PassoFundo/RS, 

sob sistema de plantio direto há oito e nove anos, respectivamente. Entretanto, nestes 

trabalhos, as amostras foram coletadas nas profundidades de 0-15 e 0-10, 

respectivamente. Como no SPD não há mobilização do solo, ocorre concentração dos 

íons nas camadas mais superficiais, onde são realizadas as fertilizações e se encontram 

os resíduos orgânicos (Sidiras & Pavan, 1985; Sá, 1995; Santos et al., 1995). Ao se 

coletarem amostras em camadas mais profundas (0-20 cm), pode haver diluição do 

conteúdo dos elementos que estão concentrados na superfície.  
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Tabela 6. Teores dos cátions e ânions determinados na solução do solo de dois 

Latossolos Vermelho distróficos, de Rondonópolis/MT e Ponta Grossa/PR, e 

de um Nitossolo Vermelho distroférrico de Botucatu/SP, sob sistema de 

plantio direto. . Os valores correspondem à média e erro padrão da média 

dos tratamentos dentro de cada local (n = 16) 

Local Ca Mg K Na 
 --------------------------- mmol kg-1 --------------------------- 

Rondonópolis – MT 0,36 ± 0,09 0,29 ± 0,07 0,12 ± 0,07 0,44 ± 0,28 
Ponta Grossa – PR 0,16 ± 0,03 0,14 ± 0,08 0,26 ± 0,15 0,26 ± 0,08 

Botucatu – SP 0,27 ± 0,06 0,21 ± 0,04 0,50 ± 0,15 0,13 ± 0,04 
             
 Mn Zn Fe    
 ---------------------- µmol kg-1 ----------------------    

Rondonópolis – MT 0,34 ± 0,15 2,92 ± 0,89 0,70 ± 0,35    
Ponta Grossa – PR 1,31 ± 0,98 4,12 ± 1,75 2,13 ± 1,63    

Botucatu – SP 0,46 ± 0,37 1,96 ± 0,93 2,80 ± 1,95    
             
 NO3 SO4 PO4 Cl 
 --------------------------- mmol kg-1 --------------------------- 

Rondonópolis – MT 0,05 ± 0,02 0,51 ± 0,15 < 0,01 1,14 ± 0,46 
Ponta Grossa – PR 0,04 ± 0,02 0,30 ± 0,08 n.d.1 0,63 ± 0,13 

Botucatu – SP 0,10 ± 0,04 0,54 ± 0,15 < 0,01 0,42 ± 0,14 
1 n.d. - não detectado 

 

 As doses de calcário em superfície não influenciaram os valores de pH, 

carbono orgânico dissolvido (COD) e força iônica (I) da solução do solo, nos três locais 

(Figuras 8 a 10). Os valores de I obtidos nos experimentos encontram-se abaixo do 

observado por Salet (1994) (I = 5,5 mmol kg-1) e por Salet (1998) (I = 6,0 mmol kg-1), o 

que pode ser explicado também pela diferenças entre as profundidades de amostragens 

entre os trabalhos. 

 Não houve correlação entre os teores de MO do solo e COD da solução 

do solo (r = 0,3 e P = 0,35). Um atributo que altera o teor de COD da solução é a 

umidade do solo na amostragem, a qual não foi medida. Porém, a amostragem dos três 

locais foi realizada no início do período chuvoso, estando o solo com alta umidade. 

Outro fator importante é a quantidade de argila e o tipo de argila dos solos, pois a sorção 

dos compostos orgânicos à fase sólida do solo, especialmente aos óxidos e hidróxidos de 
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Figura 8 – Valores de pH da solução do solo, em função da calagem, dos Latossolos 

Vermelho distróficos de A) Rondonópolis/MT e de (B) Ponta Grossa/PR, e 

do Nitossolo Vermelho distroférrico de (C) Botucatu/SP, sob sistema de 

plantio direto. Os pontos representam a média do tratamento (n = 4) e as 

barras o erro padrão 
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Figura 9 – Teores de carbono orgânico dissolvido (COD) da solução do solo, em função 

da calagem, dos Latossolos Vermelho distróficos de A) Rondonópolis/MT e 

de (B) Ponta Grossa/PR, e do Nitossolo Vermelho distroférrico de (C) 

Botucatu/SP, sob sistema de plantio direto. Os pontos representam a média 

do tratamento (n = 4) e as barras o erro padrão 
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Figura 10 – Valores de força iônica (I) da solução do solo, em função da calagem, dos 

Latossolos Vermelho distróficos de A) Rondonópolis/MT e de (B) Ponta 

Grossa/PR, e do Nitossolo Vermelho distroférrico de (C) Botucatu/SP, sob 

sistema de plantio direto. Os pontos representam a média do tratamento (n 

= 4) e as barras o erro padrão 
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Fe e Al, pode diminuir o conteúdo de COD na solução do solo. Assim, apesar de o LVd 

de Rondonópolis/MT possuir maior conteúdo de MO no solo em relação a Ponta 

Grossa/PR, seu teor de COD na solução do solo foi menor, o que pode ter sido um 

reflexo da textura mais argilosa e do maior conteúdo de óxidos de Fe e Al neste local. O 

menor conteúdo de COD na solução do solo de Botucatu/SP em relação aos demais 

locais pode ser reflexo da cultura utilizada no experimento, além do menor tempo de uso 

do SPD. Chantigny et al. (1997), em um estudo de COD com diferentes espécies de 

plantas, observaram que em solos cultivado com leguminosas o teor de COD na solução 

do solo era maior (71 mg kg-1) do que em solos cultivados com gramíneas (62 mg kg-1). 

Essa diferenciação estaria relacionada com a maior liberação de exsudatos radiculares 

pelas leguminosas, devido à nodulação das raízes. 

 A calagem não influenciou a concentração e a atividade do Al total e do 

Al3+ na solução do solo dos três locais (Figuras 11 e 12). A diferença entre a 

concentração e a atividade do Al total da solução do solo foi pequena, porém a atividade 

do íon de maior toxicidade (Al3+) foi cerca de 40% menor do que a concentração. 

Devido à interação entre os íons na solução, na maioria das vezes, é como se existisse 

uma concentração efetiva menor que a concentração analítica, o que determina um 

menor potencial químico do elemento e se reflete numa menor toxidez para as plantas. 

Desta forma, a utilização da atividade do elemento, no lugar da concentração, tem 

melhor correlação com a resposta das plantas.  

 A concentração e a atividade do Al total e do Al3+ na solução dos solos 

não tiveram correlação com o pH da solução (Tabela 7). Com a I foi observada 

correlação negativa, enquanto para o COD a correlação foi positiva, exceto para a 

atividade de Al3+ (Tabela 7). Tais resultados demonstram o efeito ambíguo dos ânions 

orgânicos presentes na solução do solo; por um lado, complexam o Al solúvel e 

diminuem sua toxicidade às plantas, e por outro podem aumentar o teor do Al em 

solução. Tal fato pode ser explicado por meio do equilíbrio existente entre o Al livre na 

solução do solo e o adsorvido no sistema de troca. 

X-Al                              Al3+ 

        Al nos colóides         Al na solução 
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Figura 11 – Concentração e atividade do Al total na solução do solo, em função da 
calagem, nos Latossolos Vermelho distróficos de (A) Rondonópolis/MT e 
de (B) Ponta Grossa/PR, e no Nitossolo Vermelho distroférrico de (C) 
Botucatu/SP, sob sistema de plantio direto. Os pontos representam a média 
do tratamento (n = 4) e as barras o erro padrão 
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Figura 12 – Concentração e atividade do Al total da solução do solo, em função da 
calagem, dos Latossolos Vermelho distróficos de (A) Rondonópolis/MT e 
de (B) Ponta Grossa/PR, e do Nitossolo Vermelho distroférrico de (C) 
Botucatu/SP, sob sistema de plantio direto. Os pontos representam a média 
do tratamento (n = 4) e as barras o erro padrão 

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
A

l3+
 (µ

m
ol

 k
g-1

) 0 2 4 6 8
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

0 2 4 6 8
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2
(A)

0 1 2 3 4 5 6
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0 (B)

0 1 2 3 4 5 6 7
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

 

(C)

Calcário em Superfície (t ha-1)Dose de calcário em superfície (t ha-1) 

A
tiv

id
ad

e 
A

l3+
 (µ

m
ol

 k
g-1

) 

1,0

1,2
(A)

0 1 2 3 4 5 6
0,0

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

(B)

0,3

0 1 2 3 4 5 6 7

(C)

Calcário em Superfície (t ha-1)Dose de calcário em superfície (t ha-1) 

0,5

0,4

 

0,2

0,1

0,0



 45

 

Tabela 7. Coeficientes de correlação linear (r) entre o pH, carbono orgânico dissolvido 

(COD) e força iônica (I) e a concentração e a atividade do Al total e Al3+ na 

solução do solo sob sistema de plantio direto. Resultados referentes aos quatro 

tratamentos e suas repetições e aos três locais do estudo (n = 44) 

Concentração Atividade 
Atributos 

Al total Al3+ Al total Al3+

pH -0,31 -0,25 -0,32 -0,20 
COD 0,67* 0,84** 0,60* 0,50 

I -0,75** -0,77** -0,78** -0,71* 
* significativo a 5%; ** significativo a 1%. 

 

 

 

 Com a complexação do Al da solução pelos ânions orgânicos a reação 

tende para a direita, liberando mais Al na solução. Aumento do teor de Al na solução, 

com o aumento do COD, foi obtido por Salet (1998), em solo sob sistema de plantio 

direto, e por Dijkstra & Fitzhugh (2003) em solo sob floresta. 

 As adubações e os resíduos culturais depositados na camada superficial 

do SPD, aliados à não mobilização do solo, determinam uma maior concentração de 

nutrientes nas camadas mais superficiais e, conseqüentemente, aumentam a força iônica 

da solução do solo. Essa maior força iônica pode ocasionar diminuição na toxidez do Al 

em solução, porém esse efeito parece ser limitado quando comparado à complexação do 

Al pelos ânions orgânicos. Com o intuito de estudar os dois fatores isoladamente, Salet 

(1998) promoveu o crescimento de plântulas de soja em duas soluções: uma somente 

com ligantes orgânicos (solução orgânica), que apresentava uma condutividade elétrica 

(CE) de 0,28 dS m-1 e concentração de COD de 2,1 mol L-1, e outra somente com sais 

inorgânicos (solução inorgânica), que não continha COD e apresentava uma CE de 0,45 

dS m-1. Após aplicar doses de Al nas duas soluções, foi observado que o crescimento 

radicular da soja na solução inorgânica diminuiu com 75 µmol L-1 de Al, enquanto na 

solução orgânica, a diminuição ocorreu somente com a aplicação de 300 µmol L-1 de Al, 
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demonstrando que os ânions orgânicos foram mais efetivos em diminuir a toxidez do Al 

do que a competição com os demais íons da solução.  

 A maior parte do Al em solução está numa forma complexada com os 

ânions orgânicos da solução (Al-COD) (Figura 13), o que confirma a hipótese do 

trabalho. O Al-COD representou cerca de 80 a 70% do Al total na solução, nos valores 

de pH < 5,0, e cerca de 30 a 40% nos valores de pH > 5,0. Mesmo em Botucatu, onde o 

pH da solução do solo estava próximo de 6,0, nas doses mais altas de calcário, cerca de 

30% do Al estava na forma de Al-COD. Em Rondonópolis, no tratamento que não 

recebeu calcário, cerca de 70% do Al em solução estava ligado ao COD, enquanto no 

tratamento com pH 5,5 (maior dose de calcário), a forma complexada pelo COD 

representou cerca de 40%. Por sua vez, as formas hidroxiladas (Al-OH) corresponderam 

a 46% do Al total em solução (Figura 13). Nos experimentos de Ponta Grossa e 

Botucatu, a mudança de predomínio das espécies entre os tratamentos não ocorreu como 

em Rondonópolis, onde a faixa de pH da solução do solo entre os tratamentos foi de 4,6 

a 5,5. Abaixo do pH 5,0 o Al3+ tem predomínio sobre as formas hidroxiladas, e acima 

ocorre o inverso (Lindsay & Walthall, 1995). Em Ponta Grossa, a faixa de pH esteve 

abaixo de 5,0 (4,3 e 4,9) e em Botucatu foi acima de 5,0 (5,3 a 5,9). 

 Em ambientes com maior quantidade de ânions orgânicos na solução do 

solo, como o SPD, o Al pode permanecer em solução mesmo quando o pH é aumentado 

por práticas agrícolas como a calagem. As hidroxilas liberadas na reação de dissolução 

do calcário competem com os ânions orgânicos pelas posições coordenadas do Al, 

diminuindo assim a formação de espécies de Al-OH, bem com a precipitação na forma 

hidroxilada Al(OH)3. Kwong & Huang (1979), estudando a precipitação do Al na forma 

hidroxilada, numa solução com pH próximo de 10, contendo 1,1 mmol L-1 de Al e 

relação molar OH/Al de 2, observaram que 36,9% do Al era precipitado na ausência dos 

ânions orgânicos na solução. Com a adição de 1 e 100 µmol L-1 de ácido málico, a 

precipitação diminuiu para 30,6% e 20,5%, respectivamente; enquanto com a adição de 

1 e 100 µmol L-1 de ácido cítrico a precipitação foi de 12,4% e 11,0%, respectivamente. 

A maior ou menor permanência do Al em solução, com  o  aumento  do  pH,  deverá  ser 
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Figura 13 – Espécies de Al na solução, em função da calagem superficial em sistema de 
plantio direto de dois Latossolos Vermelho distróficos de (A) 
Rondonópolis/MT e de (B) Ponta Grossa/PR; e (C) de um Nitossolo 
Vermelho distroférrico de Botucatu/SP 
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controlada pelos tipos de ânions orgânicos presentes em solução e pelas suas constantes 

de estabilidade termodinâmica com o Al (Huang, 1988). 

 Na ultrafiltração com membrana de 1 kDa as espécies de Al que passam 

pela membrana são a livre (Al3+), as ligadas com ânions inorgânicos (ex. Al-SO4) e o Al 

ligado aos ânions orgânicos de baixa massa molecular (biomoléculas), enquanto o Al 

retido pela membrana representa as espécies ligadas aos ânions orgânicos de alta massa 

molecular (ex. ác. fúlvico). Cerca de 80% do Al complexado com os ânions orgânicos 

(Al-COD) estava ligado aos compostos orgânicos de alta massa molecular em 

Rondonópolis/MT e Ponta Grossa/PR, enquanto cerca de 75% do Al não passou pela 

membrana em Botucatu/SP (Figura 14). 
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Figura 14 – Distribuição relativa do Al complexado com ânions orgânicos de alta massa 

molecular (> 1kDa) e de baixa massa molecular (<1kDa) na solução do solo 

sob sistema de plantio direto, de dois Latossolos Vermelho distróficos de 

(A) Rondonópolis/MT e de (B) Ponta Grossa/PR, e de um Nitossolo 

Vermelho distroférrico de (C) Botucatu/SP, sob sistema de plantio direto 

 

 

 Os ânions orgânicos de alta massa molecular possuem uma maior cadeia 

de carbono do que a de ácidos orgânicos simples (ácidos oxálico, málico etc.), o que 

torna sua decomposição pelos microrganismos mais dificultadas, aumentando sua 

permanência na solução do solo. Além de o Al estar numa forma menos tóxica as 
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plantas (complexos orgânicos), estes complexos são mais estáveis na solução do solo. 

Salet (1998) realizou a separação do Al complexado aos ânions orgânicos em um 

Latossolo Roxo (LR), de textura muito argilosa, e em um Latossolo Vermelho-Escuro 

(LE), textura argilosa, ambos do RS, e observou que a maior parte do Al estava 

complexado a ânions de alta massa molecular. O valor foi de 46 a 68% para o LR e de 

61% para o LE, utilizando a técnica de ultrafiltração, e foi de 56 a 92% para o LR e de 

63% para o LE, utilizando membrana de diálise.  

 Em solos sob floresta, Hees et al. (1996), estudando três Spodosols da 

Suécia, observaram que cerca de 80% do Al presente na solução do solo estavam 

complexados com compostos orgânicos, sendo apenas 5 a 29% ligado aos ânions de 

baixa massa molecular. Em Spodosols sob floresta nos EUA, Fox & Comerford (1990) 

encontraram em média 86% do Al complexado na forma orgânica nos horizontes E, 

77% nos horizontes B1 e 54% nos horizontes B2, sendo a fração ligada aos ânions de 

baixa massa molecular de 12 a 37% do Al-COD. A participação dos ânions orgânicos de 

baixa massa molecular é maior nos horizontes orgânicos de solos sob floresta. Hees & 

Lundström (2000) observaram no horizonte O de Spodosols que os complexos de Al 

com ânions de baixa massa molecular representavam de 38 a 49% dos complexos 

orgânicos, enquanto no horizonte E essa participação baixou para 11 a 29%. 

 O teor dos ânions orgânicos de alta massa molecular deve estar em 

equilíbrio com o teor de MO do solo, o qual possui pouca variação ao longo de um ciclo 

agrícola. Por sua vez, os ânions orgânicos de baixa massa molecular (biomoléculas) 

apresentam maiores variações, pois dependem da adição dos resíduos orgânicos no solo 

e da atividade microbiana (Salet 1998). Desta forma, deve se esperar que a complexação 

do Al pelas biomoléculas seja maior logo após a adição de um resíduo no solo, o que 

aumenta a importância dos ânions de alta massa molecular, conforme as biomoléculas 

são utilizadas pelos microrganismos. 

 Um dos primeiros mecanismos pelos quais os ânions orgânicos de baixa 

massa molecular são removidos da solução do solo é pela absorção pelos 

microrganismos, por serem uma das fontes mais lábeis de C no solo (Jones & Edwards, 

1998). A taxa de decomposição desses compostos é rápida, apresentando meia-vida de 
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1-5 h nas camadas mais superficiais no solo, chegando a 5-12 h no subsolo (Jones, 

1998). A meia-vida dos ânions orgânicos de baixa massa molecular é menor do que duas 

semanas em solução, após o início da decomposição dos resíduos (Miyasawa et al., 

1993; Franchini et al., 2001). 

 A sorção dos ânions orgânicos de baixa massa molecular também é um 

importante fator que controla a reatividade desses compostos, principalmente em solos 

com óxidos e hidróxidos de Fe e Al. Hees et al. (2003), em dois Spodosols sob floresta, 

observaram maior sorção de oxalato, citrato e acetato, no horizonte B (maior conteúdo 

de óxidos de Fe e Al), em relação aos horizontes O e E. Neste trabalho, de 65 a 95% do 

oxalato e de 50 a 65% do citrato foram adsorvidos aos colóides dos solos. Considerando-

se que a sorção é um fenômeno rápido, em que mais de 70% ocorre dentro de um minuto 

(Hees et al., 2003), é provável que ela seja mais importante que a biodegradação no 

controle da atividade dos ânions orgânicos de baixa massa molecular nos solos com alto 

conteúdo de óxidos de Fe e Al. 

 Utilizando amostras indeformadas de Cambissolo Húmico Alumínico 

Léptico argiloso do RS, após adição de resíduos vegetais de aveia, ervilhaca e nabo-

forrageiro, Amaral et al. (2004) não detectaram a presença de ácidos orgânicos de baixa 

massa molecular na solução do solo, apesar das quantidades altas dos ácidos orgânicos 

nos resíduos, em especial os ácidos cítrico, málico e transaconítico. A não detecção, em 

parte, foi explicada pelo procedimento analítico utilizado, em que a secagem do solo 

pode ter promovido a decomposição dos compostos. Além disso, especulou-se que a 

argila do solo pode adsorver esses ácidos e que houve facilidade de decomposição 

microbiana deste compostos. 

 A magnitude da complexação do Al pelos ânions orgânicos de baixa 

massa molecular obtida por Miyazawa et al. (1993), Franchini et al. (1999a, b), Ziglio et 

al. (1999) e Franchini et al. (2001), utilizando quantidades elevadas de resíduos (até 80 t 

ha-1) ou a utilização direta de extratos vegetais, em solos com teores de MO (7,1 g kg-1) 

e argila (219 g kg-1) baixos, nem sempre deverá ser observada em solos sob SPD, em 

que a adição de resíduos é de aproximadamente 6 t ha-1 ano-1 de matéria seca (Amaral et 

al., 2004). 
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 Nas condições de pH da solução, teor de alumínio solúvel, teor dos 

ligantes orgânicos e inorgânicos e força iônica dos três experimentos, o alumínio não 

deve limitar o crescimento radicular das culturas, pois os níveis críticos estimados de 

atividade na literatura são mais altos do que os valores estimados. O nível crítico está 

associado a uma redução de 10% no crescimento radicular e foi estimado em 12 µmol 

dm-3 para plântulas de café (Pavan et al., 1982); 2 µmol dm-3 para algodão (Adams & 

Lund, 1966); 10 µmol dm-3 (Brenes & Pearson, 1973), 18-19 µmol dm-3 (Harper et al., 

1995) e 24-27 µmol dm-3 (Diatloff et al., 1998) para milho, 4 µmol dm-3 para soja 

(Bruce et al., 1988), e 1,5 µmol dm-3 para cevada (Cameron et al., 1986). Tais valores 

variam entre espécies e entre variedades, dependendo de sua tolerância. Silva et al. 

(2001), estudando a tolerância da soja ao Al, em quatro variedades americanas, 

observaram que 0,6 µmol L-1 de Al reduziu em quase 50% o crescimento radicular das 

variedades susceptíveis, enquanto nas tolerantes, essa diminuição ocorreu somente 

acima de 3 µmol L-1. 

 

 

4.4 Alumínio complexado pela MO do solo 

 

 Em Rondonópolis/MT observou-se que apesar do pH ser baixo (< 5,5), o 

teor de Al trocável também é baixo (Tabela 1), o que não está de acordo com o 

conhecimento gerado no sistema de preparo convencional, em que um pH baixo deveria 

estar associado a teor de Al trocável alto. Essa diferença no comportamento químico do 

Al entre sistemas de plantio deve estar ligada à MO do solo.  

 Na tentativa de eliminar o efeito da MO na extração do Al, as amostras 

foram queimadas em mufla e tratadas com hipoclorito de sódio e com peróxido de 

hidrogênio. A melhor eficiência na oxidação do C foi obtida pela queima por mufla, que 

eliminou cerca de 87% do C do solo, enquanto o peróxido eliminou cerca de 74% e o 

hipoclorito 65% do C do solo. Estes resultados não estão de acordo com os obtidos por 

Anderson (1961) e Lavkulich & Wiens (1970), que obtiveram cerca de 98% de 
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eficiência na eliminação do C das amostras com o hipoclorito de sódio. Talvez a baixa 

eficiência do hipoclorito neste trabalho possa ter ocorrido por problemas no reagente. A 

eliminação da MO pelo tratamento com hipoclorito de sódio possui algumas vantagens 

em comparação aos demais tratamentos, como menor alteração dos óxidos de Fe e Al, 

sílica e componentes de argila cristalina (Anderson, 1961; Lavkulich & Wiens, 1970). 

Entretanto, este tratamento eleva a concentração de sódio no extrato, o qual promoveu 

interferência na determinação do Al, impossibilitando sua determinação. Para que as 

determinações pudessem ser realizadas no ICP-AES, a concentração salina dos extratos 

deveria ter um limite máximo de 10.000 mg L-1 (Boss & Fredeen, 1997; Brenner et al., 

1997; Stepan et al., 2001), o que foi possível somente com altas diluições (100 vezes) do 

extrato. Tal diluição fez com que os teores do Al ficassem abaixo do limite de detecção 

de 4 �g L-1 obtido nas determinações.  

 A queima em mufla não foi adequada devido aos baixos teores de Al 

obtidos após o tratamento (Tabela 8) e ao alto coeficiente de variação (90% em 

Rondonópolis; 77% em Ponta Grossa e 45% em Botucatu). Provavelmente, ocorreram 

alterações mineralógicas no solo na temperatura utilizada (400oC), como por exemplo, a 

formação de hidróxido de alumínio nas entrecamadas de minerais 2:1 (Barnhisel & Rich, 

1963).  

 Não houve diferença no teor de Al extraído com KCl 1 mol L-1, após o 

tratamento das amostras com peróxido de hidrogênio, em função das doses de calcário 

aplicadas em superfície, nos três locais de estudo. Os teores de Al extraídos aumentaram 

em cerca de 60 vezes em Rondonópolis/MT e Botucatu/SP, e em torno de 13 vezes em 

Ponta Grossa/PR (Tabela 8). A diferença na extração do Al, antes e depois do tratamento 

com peróxido, é indicativo que parte do Al estava adsorvido de forma específica com a 

MO do solo, o que é reforçado pela correlação positiva entre o teor de Al e o C do solo 

(Figura 15). 

 Devem existir diferenças na qualidade da MO entre os locais, sendo esta 

mais reativa em Rondonópolis/MT e Botucatu/SP, devido à maior quantidade de Al 

complexado nestes locais. Outro fator é a diferença na resistência à oxidação pelo 

peróxido entre os ácidos húmico  (AH)  e  fúlvico  (AF).  Em  um  Latossolo  Vermelho- 
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Tabela 8. Teores de Al extraído por KCl 1 mol L-1, antes e após os tratamentos para 
eliminação da MO, de acordo com as doses de calcário aplicadas em 
superfície, em dois Latossolos Vermelho distróficos de Rondonópolis/MT e 
Ponta Grossa/PR, e em um Nitossolo Vermelho distroférrico de Botucatu/SP, 
sob sistema de plantio direto 

Local Dose de Calcário Natural1 Mufla2 Peróxido3

 t ha-1 -------------------- mmolc kg-1 ------------------- 
 0,0 1,9ns 0,2 ns 75,6 ns

Rondonópolis 2,0 2,0 0,2 72,2 
MT 4,9 0,9 0,5 71,4 

 7,8 0,9 0,3 69,9 
 0,0 9,1* 0,2 ns 35,0 ns

Ponta Grossa 2,0 3,9 0,2 37,2 
PR 4,0 2,4 0,2 34,4 

 6,0 1,4 0,3 31,3 
 0,0 0,3 ns 0,4 ns 22,5 ns

Botucatu 1,0 0,2 0,3 9,9 
SP 2,6 0,2 0,3 13,3 

 6,8 0,1 0,3 14,0 
1 teor de Al em KCl 1 mol L-1 no solo natural. 
2 teor de Al em KCl 1 mol L-1 após queima da MO por mufla – 400oC por 2h. 
3 teor de Al em KCl 1 mol L-1 após queima da MO pelo tratamento com peróxido de hidrogênio. 
ns – variação entre tratamentos não foi significativa, * - variação significativa a 5%. 
 

 

Amarelo textura argilosa, e um Latossolo Vermelho-Escuro textura média, de 

Brasília/DF, Mendonça (1995) observou que a oxidação do AH foi maior do que do AF. 

 Essa diferença de resistência estaria ligada à proteção física que a argila 

dá a MO, a qual é influenciada pela densidade de grupos carboxílicos da molécula 

orgânica (Oades et al., 1989). Como os ácidos fúlvicos possuem maior quantidade de 

grupos carboxílicos do que os ácidos húmicos (Schnitzer, 1986; Camargo et al., 1999), 

sua ligação com os óxidos e hidróxidos do solo seria maior, aumentando sua proteção à 

oxidação. 

 Em um Latossolo Vermelho-Escuro de Passo Fundo/RS (LE) e um 

Latossolo Roxo de Coxilha/RS (LR), ambos cultivados sob SPD, Salet (1998) encontrou 
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Figura 15 – Correlação entre os teores de Al extraído por KCl 1 mol L-1, após tratamento 

das amostras com peróxido de hidrogênio, e o C orgânico do solo 

 

 

que o Al extraído com KCl após o tratamento com peróxido foi 75 e 114 vezes maior 

que o teor na amostra natural para o LE e LR, respectivamente, na camada de 0-3 cm. 

Na camada de 0-10 cm, a diferença entre extrações foi de 32 e 86 vezes para o LE e o 

LR, respectivamente. Apesar da diferença entre as extrações com KCl, os valores 

absolutos da extração após a queima da MO devem ser vistos com cautela, pois existe a 

possibilidade de produção de oxalato durante a oxidação da MO pelo peróxido de 

hidrogênio, o qual pode solubilizar parte do Al inorgânico do solo, especialmente 

aqueles que possuem alto conteúdo de óxidos de Al mal cristalizados (Farmer & 

Mitchell, 1963). 

 Os teores de Al extraído com CuCl2 (extração do Al ligado à MO) foram 

maiores do que os de Al trocável, nos três locais de estudo, o que demonstra que parte 

do Al do solo ligou-se de forma especifica com a superfície orgânica que o KCl não 

extraiu. A calagem não afetou o conteúdo de Al extraído da MO pelo CuCl2, com 

exceção nas amostras de Ponta Grossa/SP, nas quais as doses de calcário diminuíram o 
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teor de Al extraído (Tabela 9). Apesar de a ligação do Al com a MO não poder ser 

quebrada pelo KCl 1 mol L-1, a calagem, neste local, retirou parte do Al e o precipitou 

na forma hidroxilada. Em média, o Al extraído com CuCl2 foi 35 vezes maior do que o 

extraído com KCl em Rondonópolis, enquanto em Ponta Grossa essa relação foi de 13 

vezes (Tabela 9). Em Botucatu, o Al extraído por CuCl2 foi cerca de 87 vezes maior que 

o extraído por KCl. Apesar de parte do Al estar possivelmente ligado à MO do SPD de 

Botucatu, é provável que o Al extraído com CuCl2 esteja superestimado. Como o pH das 

amostras de Botucatu é relativamente alto, espera-se que parte do Al esteja precipitado 

na forma hidroxilada (Al(OH)3). Na extração com CuCl2, parte deste Al hidroxilado 

pode ter sido solubilizado devido ao baixo pH (em torno de 3) da solução extratora. 

 

 

Tabela 9. Teores de Al extraído com KCl e CuCl2, de acordo com as doses de calcário 

aplicadas em superfície, em dois Latossolos Vermelho distróficos de 

Rondonópolis/MT e Ponta Grossa/PR, e em um Nitossolo Vermelho 

distroférrico de Botucatu/SP, sob sistema de plantio direto 

Local Dose de Calcário KCl CuCl2 Orgânico1

 t ha-1 -------------------- mmolc kg-1 ------------------- 
 0,0 1,9ns 44,9 ns 43,0 ns

Rondonópolis 2,0 2,0 44,4 42,4 
MT 4,9 0,9 41,5 40,6 

 7,8 0,9 41,3 40,4 
 0,0 9,1* 43,3** 34,2 ns

Ponta Grossa 2,0 3,9 38,6 34,7 
PR 4,0 2,4 32,1 29,7 

 6,0 1,4 30,3 28,9 
 0,0 0,3 ns 24,1 ns 23,8 ns

Botucatu 1,0 0,2 17,4 17,2 
SP 2,6 0,2 18,5 18,3 

 6,8 0,1 18,6 18,5 
1 Al-orgânico = Al-KCl – Al-CuCl2. 
ns – variação entre tratamentos não foi significativa, * - variação significativa a 5%. 
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 Os teores de Al extraído com CuCl2 (Tabela 9) foram menores e 

apresentaram menor variação entre as repetições em relação à extração com KCl após 

tratamento com peróxido (Tabela 8). Entretanto, os valores absolutos obtidos pela 

extração com CuCl2 também devem ser vistos com cautela, pois a solução extratora 

possui um pH baixo, o qual pode solubilizar formas inorgânicas de Al, principalmente 

em solos com alto conteúdo de óxidos de Al mal cristalizados (Bertsch & Bloom, 1996). 

  Em média, as amostras de Rondonópolis possuem 96% do Al na forma 

complexada com MO (Al-MO = Al CuCl2 – Al KCl), enquanto as de Ponta Grossa 

apresentaram 79% (Figura 16). Tal diferença pode ser explicada pelo maior teor de MO 

em Rondonópolis. Mendonça & Rowell (1994) estudaram um Latossolo Vermelho-

Amarelo sob cerrado natural e cultivado com preparo convencional durante seis e 

quatorze anos e observaram aumento da complexação do Al pela MO com o aumento do 

teor de MO do solo, sendo maior para o cerrado natural em relação à área cultivada. 

Salet (1998), comparando amostras de um Latossolo Vermelho-Escuro de Passo 

Fundo/RS, coletados em diferentes profundidades, constatou que na camada de 0-3 cm, 

 

 

 

0% 25% 50% 75% 100%

% Al extraído

MT

PR

SP

Al-MO
Al trocável

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Porcentagem de Al na forma trocável (Al trocável) e na forma complexada 
com a MO (Al-MO = Al extraído por CuCl2 – Al extraído por KCl) do 
extraído com CuCl2 0,5 mol L-1, nos dois Latossolos Vermelho distróficos 
de Rondonópolis/MT e de Ponta Grossa/PR, e de um Nitossolo Vermelho 
distroférrico/SP, sob sistema de plantio direto. Valores referente a média 
dos quatro tratamentos de cada local 
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em que o teor de MO era maior (46,4 g kg-1), o teor de Al trocável era menor (0,8 mmolc 

kg-1) em relação à camada de 0-10 cm (MO 41,2 g kg-1; Al trocável 1,8 mmolc kg-1), 

tendo ambas as camadas pHs semelhantes (4,8 e 4,9 para 0-3 e 0-10 cm, 

respectivamente). 

 Os teores de Al trocável tiveram correlação negativa com o pH do solo 

(Figura 17A). Apesar de parte do Al estar ligado a MO do solo, a correlação entre o Al 

trocável e o C orgânico do solo não foi significativa (Figura 17B). Mesmo a correlação 

dentro de cada experimento não foi observada (R2 = 0,20, P = 55,2%  para 

Rondonópolis, R2 = 0,39, P = 37,5% para Ponta Grossa, e R2 = 0,06, P = 75,4% para 

Botucatu). Entretanto, correlação positiva foi encontrada entre os teores de C do solo e o 

Al extraído com CuCl2 (Figura 17C) e Al-orgânico (Figura 17D). Correlação negativa 

entre o teor de Al trocável e a MO foi observada por Salet (1998), que estudou amostras 

de um Latossolo Vermelho-Escuro do RS, com valores de pH próximos e com variação 

no teor de MO. A falta de correlação entre os resultados deste trabalho pode ser 

explicada pela diferença entre solos e pela variação de pH entre as amostras do mesmo 

solo.  

 A fração do Al adsorvida especificamente ou formando complexo de 

esfera interna com a MO do solo apresenta uma dessorção muito lenta, o que dificulta 

seu equilíbrio com o Al da solução do solo (Salet, 1998). Deste modo, no SPD, em que o 

acúmulo de MO propicia condições ideais para que o Al seja adsorvido especificamente, 

o Al pode apresentar menor toxidez às plantas, mesmo em ambientes com condições 

favoráveis à ocorrência da toxidez (baixo pH). O Al está ligado, principalmente, aos 

grupos carboxílicos da MO e fica numa forma menos reativa do que o Al adsorvido aos 

sítios trocáveis das argilas (Bertsch & Bloom, 1996). Esta fração do Al não é extraída 

com sais não tamponados como o KCl 1 mol L-1, que extraí menos do que 10% do Al 

ligado a MO (Bloom et al, 1979). Desta forma, é interessante a utilização de extratores 

específicos para a determinação do Al adsorvido à MO do solo, que apesar de não estar 

em equilíbrio direto com a solução do solo e, assim, não causar toxidez às plantas, é 

passível de ser liberado pelo uso após algumas práticas agrícolas que possam acelerar a 

decomposição da MO do solo, como a incorporação do calcário, por exemplo. 
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Figura 17 – Correlações entre: (A) Al trocável e pH; (B) Al trocável e MO; (C) Al 

extraído por CuCl2 e MO; e (D) Al-orgânico e MO. Valores referentes aos 

quatro tratamentos e três locais (n = 12) 

 

 

 

4.5 Grau de humificação da matéria orgânica do solo 

 

 Embora haja vantagens do fracionamento físico em relação ao 

fracionamento químico da MO, não foi possível realizar as análises dos radicais livres 

semiquinona (RLS) nas amostras. Nas amostras de Botucatu/SP, o alto teor de Fe, 
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mesmo após o tratamento com ditionito, não possibilitou as determinações por 

ressonância paramagnética eletrônica (RPE), devido à interferência deste elemento nos 

espectros. Nas amostras de Ponta Grossa/PR, a interferência da fração mineral não pode 

ser minimizada pela técnica de subtração de espectros, pois o tratamento para eliminar a 

MO por aquecimento na mufla fez com que o sinal do quartzo sumisse, não sendo 

possível eliminar sua interferência (Figura 18). Desta forma, o estudo do grau de 

humificação da MO das amostras será discutido com base nos resultados do 

fracionamento químico e da análise elementar dos ácidos húmicos (AH). 
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Figura 18 – Espectro de ressonância paramagnética eletrônica do Latossolo Vermelho 

distrófico de Ponta Grossa/PR na (a) amostra natural e (b) após queima em 

mufla, para eliminação da interferência da fração mineral 

 

 

 As amostras de AH de Rondonópolis/MT e de Botucatu/SP possuem 

valores mais altos de C, H e S, e menores de O do que em Ponta Grossa/PR. Por outro 

lado, os teores de N seguiram a seqüência SP > MT > PR (Tabela 10). Os valores dos 

elementos estão próximos à média e dentro da faixa dos teores comumente encontrados 

em AH  do  solo  (Schnitzer & Kan, 1978),  exceto  o  teor  de  O  na  amostra  de  Ponta  
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Tabela 10. Composição elementar e relações atômicas moleculares das amostras dos 

ácidos húmicos de dois Latossolos Vermelho distróficos de 

Rondonópolis/MT e de Ponta Grossa/PR, e de um Nitossolo Vermelho 

distroférrico de Botucatu/SP 

Local C N H O S C/N H/C O/C 
 ----------------- % -----------------    

Rondonópolis/MT 52,6 2,7 4,0 39,9 0,7 22,5 0,9 0,6 
Ponta Grossa/PR 34,2 2,1 3,3 59,9 0,5 18,9 1,2 1,3 

Botucatu/SP 52,5 3,7 4,0 39,1 0,7 16,7 0,9 0,6 
 

 

Grossa/PR, que ficou acima do valor médio de 35,5%. Pelos valores de relação C/N das 

amostras, observou-se que o grau de humificação do AH de Rondonópolis/MT é maior 

do que nos outros dois locais, tendo o AH de Botucatu/SP a menor relação C/N (Tabela 

10). A relação C/N dos solos segue a mesma ordem, sendo de 23,8 para o Latossolo de 

Rondonópolis/MT, 19,0 para o Latossolo de Ponta Grossa/PR, e 14,5 para o Nitossolo 

de Botucatu/SP. 

 A relação H/C é considerada um índice de aromaticidade do composto, 

em que quanto menor o valor desta relação, maior é o grau de aromaticidade, enquanto a 

relação O/C estima a abundância de grupos funcionais que contêm oxigênio (Canellas et 

al., 1999). Os AHs de Rondonópolis/MT e Botucatu/SP possuem maior quantidade de 

macromoléculas aromáticas e menor quantidade de grupos funcionais com O em suas 

estruturas, em relação ao AH de Ponta Grossa/PR (Tabela 10). A maior aromaticidade 

dos AHs de Rondonópolis/MT e Botucatu/SP correlacionam-se com o maior grau de 

humificação destes locais, porém a possibilidade de menor conteúdo de grupos 

funcionais com O não está de acordo com os resultados de concentração de Al extraído 

por CuCl2 (Tabela 9) e por queima da MO por peróxido de hidrogênio (Tabela 8). O Al 

possui maior afinidade de ligação com grupos funcionais da MO que contenham 

oxigênio, como o carboxílico, o fenólico e o enólico, em relação a grupos funcionais 

com N (ex.: amídico e aminoácidos) (Vance et al., 1995). Vale lembrar que a relação 
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O/C foi determinada somente nos AHs da matéria orgânica, podendo a maior parte do Al 

estar complexada nos AFs e, além disso, Rondonópolis/MT possui maior conteúdo de C 

em relação a Ponta Grossa/PR. Donisa et al. 2003, estudando a distribuição de metais 

entre os ácidos húmicos e fúlvico, de 22 solos da Romênia, observaram que 74 a 79% do 

Al complexado a MO do solo estava ligado ao AF, enquanto no AH o conteúdo variou 

de 21 a 26%. A maior proporção de Al ligado ao AF ocorreu pela maior quantidade de 

grupos carboxílicos no AF em relação ao AH. 

 A concentração de RLS, obtida por ressonânica paramagnética eletrônica 

(RPE), expressa o grau de humificação dos AH, sendo maior o grau de humificação, 

quanto maior for a concentração dos RLS (Martin-Neto et al., 1998; Bayer et al., 2000). 

O Latossolo de Rondonópolis/MT apresentou maior grau de humificação do ácido 

húmico (AH), seguido pelo Nitossolo (Botucatu/SP), tendo o Latossolo de Ponta 

Grossa/PR apresentado o menor grau de humificação (Figura 19). Essa diferença 

encontrada nos teores de C e no grau de humificação da MO está relacionada às 

condições climáticas das regiões, ao sistema de rotação de culturas utilizado e à 

diferença textural e mineralógica dos solos. 

 O estoque de C orgânico no solo é razão entre a taxa de adição (A) de 

resíduos vegetais ou estercos animais ao solo e a porcentagem de permanência do C 

adicionado como MO (coeficiente de humificação – k1) e da taxa de perdas por erosão e 

oxidação microbiana (k2). A relação entre estas variáveis é equacionada da seguinte 

forma (Dalal & Mayer, 1986): 

 

 

2

1

k
kA×

CO  = 
 

 A taxa de adição de C orgânico está diretamente relacionada com o 

sistema de rotação de culturas utilizado no SPD de cada região. Em Ponta Grossa/PR, 

onde ocorre melhor distribuição de chuvas durante o ano todo, existe a possibilidade de 

maior produção de massa vegetal, principalmente no inverno, o que faz com que a 

adição de resíduos vegetais seja maior do que em regiões em que há  um  déficit  hídrico  
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Figura 19 – Concentração dos radicais livres semiquinona dos ácidos húmicos dos dois 

Latossolos Vermelho distróficos de Rondonópolis/MT e de Ponta 

Grossa/PR, e do Nitossolo Vermelho distroférrico/SP, sob sistema de 

plantio direto 

 

 

neste período (Rondonópolis/MT e Botucatu/SP). Além da maior taxa de adição de C 

orgânico em Ponta Grossa/PR, as temperaturas menores durante o ano fazem com que a 

taxa de perda de C seja menor em relação a Botucatu/SP e Rondonópolis/MT, o que 

reflete o menor grau de humificação da MO neste local. 

 A diferença no grau de humificação entre os locais poderia ser até maior, 

caso não houvesse diferença textural entre solos. A ligação da MO com a fração mineral 

dos solos aumenta sua resistência à decomposição microbiana. Um mecanismo de 

proteção direta é a sorção de moléculas orgânicas na superfície dos minerais de argila, 

principalmente por meio dos grupos carboxílicos (Bayer et al., 1999). Solos com maior 

conteúdo de argila e concentração maior de óxidos de Fe e Al, os quais apresentam alta 

superfície específica, oferecem maior estabilidade à MO, não sendo afetada pelo manejo 

do solo (Duxbury et al., 1989). Outro mecanismo de proteção física da MO no solo é sua 

localização no interior de macro e microagregados, o que torna as SHs menos acessíveis 
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ao ataque de microrganismos e suas enzimas, e aumenta sua resistência à decomposição 

(Balesdent et al., 2000). Bayer et al. (1999) observaram que as taxas de perda da MO, no 

SPD, foram maiores num Argissolo Vermelho (2,5%) em relação a um Latossolo 

Vermelho (1,2%) devido ao menor conteúdo de argila e de óxidos de Fe do Argissolo 

(argila de 220 e 620 g kg-1, e conteúdo de Fe2O3 de 103 e 212 g kg-1 no Argissolo e 

Latossolo, respectivamente).  

 Os resultados de RLS foram relativamente altos em Rondonópolis/MT e 

Botucatu/SP (x1018 spins g-1 de C). Em amostras de AH de um Podzólico Vermelho do 

RS sob SPD, Bayer et al. (2000) observaram valores de RLS na ordem de 2,7 x 1017 spin 

g-1 de C no solo descoberto e 1,7 x 1017 spin g-1 de C no solo cultivado. Valores 

próximos aos encontrados nestas amostras foram observados por Martin-Neto et al. 

(1998) em solos do Pampa Argentino e por Moreira (2003) em SPD no PR. 

 

 

4.6 Equilíbrio do Al com a fase sólida 

 

 Foi observado, por meio do valor do índice de saturação (IS), com base 

no produto de atividade dos íons Al3+ e OH- e na constante termodinâmica do produto de 

solubilidade dos três minerais, que a condição dos três solos é de não saturação (Figura 

20). Houve correlação entre o IS e o teor de COD da solução, sendo que o IS foi maior 

no LVd de Ponta Grossa/PR, em que o teor de COD foi maior (em média 27 mg kg-1), 

enquanto no LVd de Rondonópolis/MT, que tem o menor teor de COD (15 mg kg-1), 

apresentou o menor IS para os três minerais (Figura 20). O COD estaria aumentando o 

conteúdo de Al e OH na solução e, assim, aumentando o IS dos íons. O IS também teve 

correlação com o C orgânico do solo, que apresentou menor valor nas amostras com 

maior conteúdo de C (Rondonópolis/MT). Quanto maior o conteúdo de C, maior a 

adsorção do Al à MO e menor sua atividade na solução do solo. Wong et al. (1994), 

estudando um Oxisol e um Ultisol, observaram que a adição de AH nos solos diminuiu o 

IS, devido a complexação do Al e diminuição do seu teor em solução. 
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Figura 20 – Índice de Saturação, IS = log PAI/Keq (PAI – Produto de Atividade dos 

Íons) da Caulinita, Gibbsita e Al amorfo nos dois Latossolos Vermelho 

distróficos de Rondonópolis/MT e Ponta Grossa/PR, e no Nitossolo 

Vermelho distroférrico de Botucatu/SP, sob sistema de plantio direto 

 

 

 A atividade do Al3+, expressa como pAl3+, foi linearmente  relacionada  

ao pH da solução do solo (Figura 21). Exceção ocorreu para o Latossolo de Ponta 

Grossa/PR, que não apresentou relação entre o Al3+ da solução do solo e o Al-OH da 

fase sólida, indicando que o pH não foi o principal atributo a afetar o Al em  solução.  

Os resultados ficaram entre as linhas de equilíbrio de solubilidade  da  caulinita,  

gibbsita e óxidos de Al mal cristalizado, porém com coeficientes  angulares  menores  do 

que 3, o qual é predito para  solubilidade  destes  minerais.  Isto  demonstra  que  outros 

fatores,  como a  complexação  orgânica,  devem  ter  afetado  a  atividade  do  Al3+.   

Em solução de solos sob floresta, em que o COD é um  atributo  importante  na  

atividade do Al3+, os coeficientes angulares encontrados da equação linear entre pH e 

pAl3+ tem ficado em torno de  1  (Hees et al., 2001).  Simonsson & Berggren  (1998),  

em experimentos tipo “batch”  de  solos  sob  floresta,  encontraram  coeficiente  angular 
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Figura 21 – Relação entre pH e pAl3+ na solução dos Latossolos de (A) 
Rondonópolis/MT e (B) Ponta Grossa/PR; e no Nitossolo (C) 
Botucatu/SP, sob sistema de plantio direto. Linha inteira representa a 
regressão linear do pAl3+ em relação ao pH. Linha tracejada indica o 
equílibrio da Caulinita, Gibbsita e Al amorfo com Log Keq de 5,45, 8,04 
e 9,66, respectivamente (Lindsay & Walthall, 1995) 
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de 1,65, o que indicou que a solubilidade do Al foi controlada pela complexação 

orgânica. Hees et al. (2001), com 180 Spodosols sob floresta, observaram valores de 

coeficiente angular variando de 0,94 a 1,31, na faixa de pH de 4,0 a 6,2. Wong et al. 

(1994) observaram que com a adição de ácido húmico (AH) em um Oxisol o coeficiente 

angular da equação linear passou de 2,74 no solo não tratado para 2,16 no solo tratado. 

Conclui-se, que assim como em solos sob floresta, a complexação orgânica tem papel 

fundamental no controle da atividade do Al em solos sob SPD. 

 

 

4.7 Produção das culturas 

 

 Da mesma forma como ocorreu nos anos anteriores dos experimentos 

(Caires et al., 1999 e 2000; Cambri, 2000), bem como no experimento de Botucatu/SP, 

nos anos agrícolas de 2001/2002 e 2002/2003, não houve resposta das culturas aos 

tratamentos nos três locais de estudo (Tabela 11). A calagem é utilizada com intuito de 

corrigir a acidez do solo e fornecer Ca e Mg para as plantas. Desta forma, a falta de 

resposta das culturas a calagem está de acordo com a baixa atividade do Al3+ na solução 

do solo e a presença de teores de Ca, Mg e K em níveis médios a altos no solo. 

 A saturação por bases (V%) recomendada para a cultura da soja no estado 

do Paraná é 70%, enquanto para o Mato Grosso é 50% (EMBRAPA, 2002). Apesar do 

valor de V% abaixo do recomendado em Rondonópolis/MT (V% de 35% na 

testemunha) e Ponta Grossa/PR (V% de 16 % na testemunha) observou-se alta produção 

da cultura (Tabela 11). A CTC dos solos é alta (113,3 e 102,8 mmolc dm-3, em 

Rondonópolis/MT e Ponta Grossa/PR, respectivamente), devido ao alto teor de matéria 

orgânica do sistema de plantio direto; com isso o valor de SB não é baixo, tendo 

concentrações adequadas dos cátions básicos para as culturas. Estes atributos, 

juntamente com a o efeito menos tóxico do Al neste sistema, seja pelo Al na solução do 

solo estar complexado aos ligantes orgânicos, seja pelo fato de o Al estar fortemente 

ligado a MO do solo, fazem com que as culturas tenham condições adequadas de 

desenvolvimento mesmo com o pH e a V% baixos.  
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Tabela 11. Produção de soja em Rondonópolis – MT e Ponta Grossa – PR, e de arroz em 

Botucatu – SP, de acordo com as doses de calcário aplicadas em superfície, 

nos anos agrícolas de 2001/2002 e 2002/2003, sob sistema de plantio direto 

Dose Soja  Arroz 
de Rondonópolis/MT  Ponta Grossa/PR  Botucatu/SP 

Calcário 2001/02 2002/03  2001/02 2002/03  2001/02 2002/03 
t ha-1 -------------------------------- kg ha-1 ------------------------------------ 

Testem. 3218,1 ns 2921,4 ns  3559,2 ns 3876,7 ns  3791,4ns 2711,5 ns

Dose 1 3451,1 3279,6  3616,4 3759,3  3882,7 2861,8 
Dose 2 3443,2 3251,6  3574,0 3822,3  4111,5 3474,5 
Dose 3 3549,6 3272,3  3809,7 3644,0  3890,4 3216,0 

         
CV (%) 8,4 13,5  5,8 7,2  9,6 9,4 

1 Doses para elevar a V% a 50, 70 e 90% em cada local. 
ns – variação entre tratamentos não foi significativa, para cada cultura e ano agrícola 
 

 

 A falta de resposta à calagem em sistema de plantio direto tem sido 

observada em outros trabalhos. Pöttker & Ben (1998), em dois Latossolos distróficos do 

RS com alta saturação por Al (44,7% no LEd e 33,7% no LRd), não observaram 

diferenças na produção de grãos das culturas de soja, trigo, milho e aveia, em função da 

aplicação de doses de calcário. Rheinheimer et al. (2000), em um Argissolo Vermelho 

distrófico do RS, não observaram respostas na produção de milho, soja e aveia-preta, 

com a aplicação de doses de calcário, incorporadas ou não. Resultados semelhantes 

foram obtidos por Alleoni et al. (2003), com soja e milho, em um Latossolo Vermelho 

distrófico do Paraná, e por Pires et al. (2003), com milho em um Argissolo Vermelho 

Amarelo de textura argilosa em Minas Gerais. 

 O modelo para recomendação de calagem, atualmente em uso no Brasil, 

foi desenvolvido a partir do conhecimento gerado no sistema convencional de manejo do 

solo. No SPD, a calagem realizada com bases nos índices de tomada de decisão deste 

modelo não tem tido resposta em todos os casos, sendo necessária a adequação de 

modelos para este sistema. Anghinoni & Salet (2000), com base no conhecimento da 

complexação do Al pela MO do solo, da forma de reaplicação de calcário no SPD 
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(calagem superficial) e da existência da interação de resposta das culturas em SPD ao 

calcário-fósforo, sugeriram a realização da calagem quando a saturação por Al 

(Al/CTCe) for maior que 10% ou o P disponível estiver abaixo da classe suficiente. Em 

Rondonópolis/MT, os níveis de fósforo no solo foram adequados (Tabela 1) e a 

saturação por Al (m%) variou de 5% na testemunha a 2% na dose mais alta de calcário 

(7,8 t ha-1 de calcário), explicando assim, com base nos índices do modelo, a falta de 

resposta da cultura. Entretanto, para Ponta Grossa/PR e Botucatu/SP, os níveis de 

fósforo foram baixos (Tabela 1), e a m%, na testemunha de Ponta Grossa/PR, foi de 

38%, condições estas que, segundo o modelo de Anghinoni & Salet (2000), levariam a 

resposta das culturas a calagem. 

 Tais resultados demonstram que são necessários mais estudos na busca de 

novos indicadores para tomada de decisão quanto à calagem superficial em sistema de 

plantio direto para correção da acidez, pois o pH, o teor de Al trocável e a V% do solo, 

isoladamente, não são bons parâmetros de predição da toxicidade do Al em solos que 

contenham acúmulo de MO. 

 

 



 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

 

− A maior parte do Al na solução dos solos sob SPD estava ligada aos ânions 

orgânicos (Al-COD), sendo esta forma não tóxica às plantas. Nos valores de pH 

menores que 5,0 o Al-COD representou cerca de 70 a 80% do Al total na solução, e 

cerca de 30 a 40% nos valores de pH superiores a 5,0; 

 

− Cerca de 75 a 80% do Al-COD estava ligado aos ânions de alta massa molecular na 

solução do solo; 

 

− No Latossolo Vermelho distrófico (LVd) de Rondonópolis, em que o pH e o teor de 

alumínios eram baixos, 96% do Al estava complexado com a MO, enquanto no LVd 

de Ponta Grossa/PR esse valor foi de 75%. O LVd de Rondonópolis/MT, em que o 

teor de Al extraído por CuCl2 (complexado a MO) foi maior, apresentou o maior 

grau de humificação dos três locais, seguido do Nitossolo Vermelho distroférrico de 

Botucatu/SP e do LVd de Ponta Grossa/PR; 

 

− Não houve resposta da soja e do arroz a calagem, nos três locais, nos dois anos 

agrícolas (2001/2002 e 2002/2003), mesmo com o pH e a V% abaixo do 

recomendado para as culturas, o que demonstra que o Al estava numa forma não 

tóxica às plantas. 
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