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RESUMO 

 
             O Sistema de Plantio Direto (SPD) apresenta destacado papel na 

produção agrícola brasileira, ocupando extensas áreas, sob as mais variadas condições de 

solo, clima e técnicas de manejo do sistema produtivo. Em relação ao sistema 

convencional de cultivo, ocasiona profundas alterações físicas, biológicas e químicas no 

solo. O estudo da solução do solo e de sua variação perante as práticas de cultivo são de 

suma importância para o manejo da fertilidade do solo e da nutrição de plantas. Estudou-

se o efeito de formas de aplicação de calcário (4,5 t ha-1 – incorporado ou aplicado em 

superfície, numa só aplicação ou parcelado em três anos) e de doses de gesso (3; 6 e 9 t 

ha-1) na fase de implantação do SPD em área de pastagem nativa, na composição e na 

especiação iônica da solução do solo (extrato aquoso 1:1), até a profundidade de 0,8 m. 

Utilizaram-se amostras de um experimento de campo instalado em 1998 sobre um 

Latossolo Vermelho distrófico textura argilosa, em Ponta Grossa/PR. As amostras foram 

coletadas nas profundidades de 0-0,05; 0,05-0,1; 0,1-0,2; 0,2-0,4; 0,4-0,6 e 0,6-0,8 m no 

mês de maio de 2003, após a colheita da cultura da soja. A calagem, tanto superficial 

como incorporada, promoveu aumento do pH da solução do solo até 0,2 m, mas não 
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afetou os teores de carbono orgânico dissolvido (COD) e os valores de força iônica. A 

calagem, exceto na camada de 0-0,05 m com a forma incorporada de aplicação, 

incrementou os teores de Ca e Mg até 0,2 e 0,6 m, respectivamente, mas somente o Mg 

teve acréscimo de sua atividade. O gesso promoveu incremento da concentração de  

SO4
-2, assim como da concentração e atividade do Ca em solução, ao longo de todas as 

profundidades amostradas. Houve efeito negativo do gesso em relação ao Mg, 

promovendo tanto lixiviação, como redução da atividade deste nutriente. Os teores dos 

demais ânions analisados (Cl-, F-, NO3
-, PO4

-3) e de Al em solução não foram afetados 

pelos tratamentos. Os ânions orgânicos e o F- foram os principais agentes complexantes 

do Al em solução, sendo que a forma livre Al+3 foi de baixa ocorrência e baixa atividade, 

sem sofrer efeito dos tratamentos. Na fase sólida do solo, o Al esteve 

predominantemente complexado pela MO. Para Ca e Mg, os principais ligantes em 

solução foram os ânions orgânicos, no entanto, em muito maior proporção para o Ca. 

Para o P (PO4
-3, HPO4

-2, H2PO4
-), o principal par iônico foi com o Al, enquanto para o 

SO4
-2, foi com Ca e Mg principalmente. O Fe, por sua vez, teve sua especiação dividida 

entre as formas hidroxiladas e ligada ao COD. Os elementos Mn, K, N-NO3
- e Cl não 

formaram pares iônicos com outros elementos em proporções significativas na solução 

do solo, ao longo de todas as profundidades. 
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SUMMARY 
 
 

           No-tillage systems (NTS) play a very important role in Brazilian 

agriculture. NTS are widespread through extensive areas with different climates, soil 

types and under different management production systems. NTS deeply alter the 

biological, physical and chemical properties of the soils, as compared to conventional 

tillage. Soil solution studies, evaluating nutrient concentration changes under 

management practices, are very important in soil fertility, plant nutrition and 

management. The effect of liming and three methods of application (one application of 

4.5 t ha-1 incorporated, one application of 4.5 t ha-1 surface applied, and, 1.5 t ha-1 

applied in each of three years) on the composition and ionic speciation of soil solution, 

during the implantation of NTS in a native pasture area until 0.8 m depth was studied. 

The effect of gypsum rate (3; 6 and 9 t ha-1) was also studied under the same conditions. 

Soil samples were extracted from a field experiment installed in1998 in Ponta 

Grossa/PR. The selected soil was classified as a dystrophic clayey Rhodic Hapludox. 

After the harvesting of soybeans in May of 2003, the samples were collected at the 

following depths: 0-0.05; 0.05-0.1; 0.1-0.2; 0.2-0.4; 0.4-0.6 and 0.6-0.8 m. Liming 
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increased the pH of soil solution, but did not affect dissolved organic carbon (DOC) 

contents and ionic strength values. It was observed that pH was increased up to a depth 

of 0.2 m. Liming increased calcium and magnesium concentrations up to 0.2 m and 0.6 

m depth, respectively, except for first layer with incorporate lime. However, only Mg 

showed an increase in activity. Gypsum application increased the SO4
-2 e and Ca 

concentration, and Ca activity through the studied profile. A negative effect of gypsum 

was the leaching of Mg and a reduction in its activity. The concentration of anions (Cl-, 

F-, NO3
-, PO4

-3) and Al were neither affected by gypsum or by lime. The main Al 

complexing agents in solution were organic anions and F-. A low free Al+3 concentration 

and activity was detected, with no differences management treatments. The Al in the 

solid phase was mainly complexed by organic matter. The Ca and Mg were complexed 

by organic anions, and the effect was more pronounced for Ca. The P (PO4
-3, HPO4

-3, 

H2PO4
-3) was main complexed for Al, while the SO4

-2 was with Ca and Mg mainly. Fe 

was the form Fe-OH and Fe-DOC. The elements Mn, K, N-NO3
- and Cl formed 

insignificant quantities ionic pairs in soil solution in whole layers. 

 

 



 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

                       Atualmente, o sistema de plantio direto (SPD) ocupa extensa área 

utilizada para a produção agrícola brasileira, estando sob as mais variadas condições 

edafoclimáticas, de espécies cultivadas, tipo e nível de manejo e até mesmo de 

condições sócio-econômicas. Pesquisas envolvendo esse sistema de cultivo se 

intensificaram nos últimos tempos, envolvendo entre outros aspectos, a correção/manejo 

da acidez do solo. 

                         O SPD caracteriza-se por profundas alterações no sistema, gerando a 

necessidade de desenvolvimento de manejo mais adequado com a nova dinâmica 

encontrada. As pesquisas relacionadas ao manejo da acidez nesse sistema são, em sua 

maioria, estudos de alterações dos atributos químicos do solo em função de formas, 

doses do corretivo e respostas das culturas. O principal enfoque destes trabalhos tem 

sido as formas trocáveis (disponíveis) dos nutrientes no solo. 

                       Os estudos envolvendo a solução do solo são de menor freqüência, talvez 

pelas dificuldades encontradas, desde a sua extração até a variação temporal das 

concentrações dos nutrientes dissolvidos. No entanto, é esta fase do solo a responsável 

direta pela nutrição das plantas e onde ocorre a maioria das reações químicas no solo. 

Desta maneira, o seu estudo é de fundamental importância para maiores esclarecimentos 

quanto ao melhor manejo da fertilidade do solo em SPD. 

                       No SPD é muito comum a ausência ou a baixa resposta das culturas à 

aplicação de calcário e/ou gesso. Muitas explicações são dadas para tal ocorrência, como 

a menor atividade do Al na solução do solo, complexação do elemento com a MO, 

relação adequada de cátions básicos e elementos tóxicos, entre outras. Contudo, esses 
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mecanismos não são ainda muito bem esclarecidos e um melhor entendimento pode ser 

obtido com estudo da solução. 

                       Somente a determinação da concentração total de um elemento em 

solução não é a maneira mais adequada para predizer a disponibilidade ou toxicidade às 

plantas, pois não há distinção entre o potencial de absorção ou de provocar danos que as 

diferentes espécies apresentam. Desta maneira, para melhor compreensão do 

comportamento dos nutrientes, tem-se a especiação iônica como importante ferramenta. 

Os estudos que envolvem especiação da solução em condições de campo para solos 

cultivados com SPD, associados à aplicação conjunta de calcário e gesso são ainda 

escassos. 

                        O objetivo deste trabalho foi de avaliar o efeito de formas de aplicação de 

calcário e doses gesso na etapa de introdução do SPD em área cultivada com pastagem 

nativa, na composição e na especiação iônica da solução de um Latossolo Vermelho 

distrófico textura argilosa até a profundidade de 0,8 m, após cinco anos de cultivo em 

SPD. 

                        As hipóteses testadas foram: 

- Aplicação de calcário e gesso eleva a concentração e atividade de Ca e/ou Mg e 

reduzirá a atividade do Al na solução do solo; 

- Na especiação iônica há grande participação dos ânions orgânicos na complexação de 

cátions na solução do solo, principalmente em relação ao Al; 

- A especiação iônica dos elementos se altera com a calagem e/ou gessagem. 

 



 

 

 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Sistema de plantio direto 

 

                       Um dos maiores avanços no processo produtivo da agricultura brasileira 

foi a introdução do sistema de plantio direto (SPD) no sul do Brasil, a partir da década 

de 70 (Lopes et al., 2004). No SPD a semeadura é feita diretamente sobre resíduos de 

uma cultura anterior, morta com a utilização de produtos químicos ou por meios 

mecânicos (Muzilli, 1985). O SPD caracteriza-se pelo não revolvimento do solo e pela 

conseqüente manutenção dos restos culturais sobre a superfície (Pottker, 2000).  

                       O SPD pode ser dividido em duas fases: fase de implantação e fase 

estabilizada ou estabelecida do sistema. A fase de implantação compreende o período 

inicial, quando ainda não se descriminam as alterações nas propriedades químicas, 

físicas e biológicas do solo. Esse período compreende aos primeiros quatro a cinco anos, 

após o início do sistema, variando de acordo com o manejo, solo e clima (Salet, 1994). 

Após a fase de implantação, o SPD apresenta alterações nas propriedades químicas, 

físicas e biológicas em relação ao sistema convencional (Salet, 1994). O SPD altera 

várias propriedades do solo, quando comparado ao sistema convencional, devendo afetar 

profundamente a produção das culturas (Ismail et al., 1994). 

                         O SPD é marcado por certas mudanças em relação ao sistema 

convencional de preparo, como rápida redução do pH das camadas superficiais, 

principalmente com intensa aplicação de fertilizantes nitrogenados, maior acúmulo de 

matéria orgânica (MO) no solo, redução do processo erosivo, manutenção da estrutura 

do solo e alteração na dinâmica de nutrientes, como maior acúmulo de fósforo nas 

camadas superficiais (Muzilli, 1983). 
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                       Do ponto de vista físico, em geral, solos no SPD sofrem compactação 

devido ao tráfego de máquinas e implementos em sua superfície e uma consolidação 

natural, apresentando maior densidade na camada superior, principalmente em solos 

argilosos, além de proporcionar maior tamanho de agregados estáveis em água que o 

preparo convencional do solo, possivelmente devido à não destruição mecânica dos 

agregados pelos implementos de preparo do solo e à proteção conferida pela palha (Elts 

et al., 1989). 

                       O conhecimento das alterações ocorridas no SPD em condições 

específicas de solo e clima é muito importante no entendimento da potencialidade do 

sistema de manejo em relação à produtividade das culturas e na adoção de práticas para 

contornar possíveis limitações advindas de sua utilização (Bayer & Mielniczuk, 1997). 

                       Devido ao grande número de benefícios encontrados, a adoção do SPD 

atende as condições de solo e clima de grande parte das áreas agrícolas brasileiras, 

devendo ter sua adoção valorizada e incentivada. 

  

2.2 Correção da acidez no sistema de plantio direto  

 

                        A acidez é generalizada em solos agrícolas brasileiros (Franchini et al., 

2001), sendo em muitos casos um dos principais fatores limitantes à produção agrícola. 

A acidificação do solo é um processo natural, resultado da lixiviação de cátions básicos 

solúveis (Ca, Mg, K), seguida pela sua substituição por cátions ácidos (H e Al) no 

complexo de troca catiônica, processo acelerado pela adição de certos fertilizantes 

nitrogenados (Ziglio et., 1999). 

                       A deficiência de Ca e a toxidez por Al são as principais limitações 

químicas para o crescimento radicular, cujas conseqüências se manifestam pelo estresse 

nutricional e hídrico nas plantas (Ritchey et al., 1980). O aprofundamento do sistema 

radicular confere às plantas maior resistência a períodos de baixa precipitação pluvial e 

possibilita maior absorção de nutrientes, pela exploração de maior volume de solo 

(Ernani, 1993).  
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                        A calagem é a prática mais utilizada para o controle da acidez do solo 

devido ao seu efeito no aumento do pH e de cátions básicos, e na diminuição do Al 

trocável. No entanto, o calcário aplicado superficialmente apresenta mobilidade lenta, 

diminuindo sua eficiência na correção da acidez subsuperficial (Ziglio et al., 1999), 

sendo o efeito da calagem restrito ao local de aplicação (Gonzáles-Erico et al., 1979).         

Os valores de pH alteram-se pouco em profundidade, devido à baixa solubilidade dos 

corretivos agrícolas de acidez e à alta reatividade de seus ânions com os ácidos presentes 

na camada de solo em que o calcário é aplicado (Ernani et al., 2001). 

                        A correção do subsolo ácido pode ser feita por meio da calagem 

profunda. Contudo, essa prática necessita de revolvimento do solo, razão porque não é 

de interesse em áreas já estabelecidas com sistema de cultivo que não envolve o preparo 

convencional. Além disso, a calagem profunda exige máquinas potentes e equipamentos 

caros, o que torna a prática onerosa. Outra alternativa seria por meio da aplicação 

superficial do gesso agrícola, que parece ser a mais viável por não exigir o revolvimento 

do solo (Caires et al., 1998). Essas técnicas apresentam como principal objetivo 

incrementar o cálcio na zona de crescimento das raízes e reduzir a saturação por 

alumínio. Isso não ocorre de maneira sensível com a utilização de calcário, pela falta de 

um ânion acompanhante estável para o Ca+2, já que o CO3
-2 se decompõe em condições 

de acidez (Dal Bó et al., 1986). O gesso (CaSO4.2H2O) parece ser adequado para esse 

fim, por questões de disponibilidade e porque sua movimentação não é excessivamente 

rápida (Ritchey et al., 1980). Assim, a utilização de gesso pode favorecer o 

aprofundamento do sistema radicular no solo, devido a diminuição da toxicidade do Al 

pela formação do par iônico Al(SO4)+ (Pavan et al., 1987) e do enriquecimento com  Ca 

na subsuperfície. 

                       A eficiência da aplicação superficial de calcário no SPD, particularmente 

na correção da acidez do subsolo, é controvertida, com resultados demonstrando nenhum 

movimento além do seu local de aplicação até movimento com correção do subsolo 

(Caires et al., 2000). A viabilidade de correção da acidez no sistema de plantio direto 

sem a necessidade de revolvimento do solo para a incorporação do corretivo tem sido 

estudada e comprovada sob as mais diferentes condições de sistema de produção.  
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                          Santos et al. (1995) verificaram que, após três anos de cultivo, em um 

Latossolo Vermelho-Escuro argiloso, não houve diferença de pH entre a aplicação de 

calcário superficialmente e incorporado a 0,2 m. Foram encontrados maiores teores de 

Ca + Mg e menores de Al trocável nas camadas de 0-0,05 m e 0,05-0,1 m no SPD em 

relação ao SPC.  

                       Caires et al. (2000) testaram quatro doses de calcário Latossolo 

Vermelho-Escuro distrófico textura média, observaram que ação da calagem nos 

aumentos de pH, Ca + Mg trocáveis e saturação por bases e na redução da acidez 

potencial (H+Al), ocorreu até os 0,1 m de profundidade, isto aos 12 meses após a 

calagem. A movimentação do corretivo pode chegar até profundidades maiores, de uma 

forma lenta e gradual como 0,4 m (Oliveira & Pavan, 1996), em 32 meses após a 

aplicação, e 0,6-0,8 m ao 40 meses após a aplicação. 

                       Um conjunto de mecanismos envolve a movimentação de corretivos da 

acidez aplicados superficialmente no solo em SPD. A movimentação física ocorre por 

meio de canais formados por raízes mortas e que são mantidos intactos em razão da 

ausência de preparo (Oliveira & Pavan, 1994). A redução da acidez do subsolo pode 

ocorrer por meio da liberação de hidroxilas pelas plantas ao absorverem os nitratos que 

foram lixiviados com Ca e Mg (Caires et al., 1999) denominada de absorção alcalina 

(Raij et al., 1988), promovendo desta maneira a elevação do pH do solo. 

                        Um aspecto muito importante a ser considerado é o papel dos resíduos 

orgânicos na movimentação de cátions ao longo do perfil do solo, principalmente no 

SPD onde se acumulam em maior quantidade. Em geral, ocorre a formação de 

complexos hidrossolúveis de Ca, resultantes de um estádio avançado de decomposição 

do material orgânico (Franchini et al 1999; Miyazawa et al., 1996). Nessa complexação 

há alteração da carga do cátion, facilitando sua descida ao longo do perfil e, na camada 

subsuperficial, o Ca e o Mg dos complexos são deslocados pelo Al trocável, devido à 

maior estabilidade do complexo Al-orgânico em relação ao Ca ou Mg-orgânico, 

diminuindo a acidez trocável. 

                      No sistema de plantio direto ocorrem alterações nas condições químicas, 

físicas e biológicas do solo, que influenciam a dinâmica do sistema, promovendo uma 
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resposta diferenciada à calagem superficial (Ciotta et al., 2004). 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 SPD (Cambri, 2004). 

                      A menor resposta das culturas à calagem no sistema de plantio direto, pode 

estar relacionada com o menor efeito tóxico do alumínio, decorrente da formação de 

complexos orgânicos solúveis nos restos de plantas (Myazawa et al., 1996), ou com o 

fato de os teores de cálcio, magnésio e potássio apresentarem disponibilidade suficiente 

no perfil do solo para manter uma relação adequada como o alumínio (Caires et al., 

1998). Alleoni et al. (2003) não observaram efeito da aplicação de calcário em um 

Latossolo Vermelho em Tibagi, PR, sob SPD na produtividade de milho e soja, com 

dose para elevar a V% a 70. Em um Latossolo Vermelho distrófico de Ponta Grossa-

PR, Caires et al. (1999) não encontraram efeito da aplicação de calcário em SPD, na 

produção de milho, trigo e soja, em condições de acidez (pH 4,5; V% de 32 e m% de 

18).  

                         Quanto à aplicação de gesso, a reposta encontrada também tem sido 

baixa, sendo variável entre as culturas.  Caires et al. (1999) observaram somente 

resposta do milho à aplicação superficial de gesso de gesso no SPD, com aumento da 

produção segundo ajuste quadrático, enquanto soja e trigo não apresentaram resposta. A 

resposta do milho foi explicada tanto pelo fornecimento do enxofre pelo gesso, quanto 

pela redução da saturação por alumínio e aumento dos teores de cálcio trocável no perfil 

do solo e aumento da relação Ca/Mg. 

                       Na cultura da soja, a maioria dos trabalhos tem mostrado ausência de 

resposta ao gesso aplicado, enquanto o trigo apresenta resposta variável, desde ausência 

até incrementos de 50% na produtividade (Caires et al. 1999). Não é possível ainda, 

prever com segurança no SPD já estabilizado ou na fase de implantação, a eficiência da 

calagem ou gessagem superficial na correção subsuperficial da acidez e a reposta das 

culturas a estas práticas, devido à complexidade de condições climáticas, práticas de 

manejo, culturas utilizadas, tipo de solo, doses e qualidade dos corretivos.                        

  Para a definição de doses a recomendar devem-se, inicialmente, 

esclarecer as questões da química e da dinâmica do Al (Anghinoni & Salet, 2000). 
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Dentro desse conjunto de alterações no ambiente de produção com a adoção do SPD, 

ocasionando um comportamento diferenciado dos cultivos, são necessários estudos que 

possam ajudar explicar essas modificações e assim contribuir para o desenvolvimento de 

recomendações futuras. 

 

2.3 Solução do solo 

 

  A solução do solo representa o local predominante de ocorrência das 

reações químicas no solo e o meio natural crescimento das plantas, além abrigar as 

frações químicas dos elementos imediatamente disponíveis no ambiente (Wolt, 1994). 

Sendo assim, o conhecimento da composição química da solução é de grande 

importância (Ciotta, 2004), tanto para estudos de manejo ambiental, como da fertilidade 

do solo e da nutrição de plantas. 

                         A composição e a força iônica da solução do solo são importantes para a 

maioria dos aspectos da química do solo, sendo a composição, boa indicadora da 

biodisponibilidade dos nutrientes. Porém, a análise da solução do solo tem sido 

empregada somente em trabalhos de pesquisa e não para análise de rotina do solo, 

porque sua extração em condições de umidade do solo no campo apresenta grandes 

dificuldades metodológicas Gillman & Bell (1977). O procedimento tradicional para a 

obtenção da solução envolve o deslocamento da solução a partir de uma coluna com solo 

úmido. Este procedimento requer grande quantidade de amostra de solo, consome muito 

tempo e demanda considerável experiência no acondicionamento das colunas Gillman & 

Bell (1977). 

                        Devido às dificuldades de obtenção da solução do solo, diversas relações 

entre solução e extrato de solo têm sido utilizadas. Isto está sendo possível mediante 

observação de boa relação entre força iônica da solução condutividade elétrica do 

extrato de solo, permitindo a predição de quantidades relativas de cátions na solução, 

parâmetros importantes nos estudos de nutrição de plantas (Gillman & Bell, 1977). 

                          A escolha do método de extração da solução do solo a ser utilizado é 

muito importante, devido principalmente, às possíveis diferenças causadas pelos 
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métodos na composição da solução (Dahlgren, 1993). Independentemente do método 

empregado, a extração da solução do solo é lenta, porque somente um pouco de amostra 

pode ser extraída ao mesmo tempo. Isto pode levar a problemas, porque a composição 

da solução deve mudar substancialmente durante o período de armazenamento antes de 

ser obtida (Quian & Wolt, 1990). Para obtenção de resultados que se aproximem da 

verdadeira composição da solução do solo, a mesma deve ser extraída imediatamente 

após a amostragem (Edmeades et al., 1985) ou ser coletada diretamente no campo, por 

exemplo, com o uso de lisímetros. No geral, a força iônica da solução do solo aumenta 

durante o período de armazenamento ou incubação do solo. Entre os cátions, os maiores 

aumentos nas concentrações são normalmente observados para Ca e Mg (Curtin & 

Smillie, 1983). 

                        A solução do solo apresenta uma dinâmica muito grande (Figura 1), e os 

elementos que se encontram dissolvidos são afetados pelas cinéticas de várias reações, 

como o equilíbrio entre ácido e base, complexação iônica, precipitação e dissolução de 

sólidos, oxidação, redução e troca iônicas (Chaves et al., 1991). Na região tropical, 

devido à intensa intemperização dos minerais do solo, a solução do solo apresenta baixa 

concentração de nutrientes (Stark & Jordan, 1978), confirmando a necessidade de 

introdução via adubações, aplicação de corretivos para manutenção de nível de 

fertilidade adequado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução do 
Solo 

Íons trocáveis 
+ 

Superfície de 
adsorção 

Fase sólida 
+ 

Minerais
Precipitação + 

Evaporação 
Drenagem

Absorção pelas 
plantas 

 
Ar do solo 

MO 
+ 

Microrgansmos

Figura 1 - Dinâmica dos equilíbrios que ocorrem na solução do solo. Fonte: Lindsay  
(1979) 



 10

 

                         A concentração da maioria dos cátions (Ca, Mg, K e Na) na solução do 

solo é determinada pelo equilíbrio com os cátions trocáveis (Nemeth et al., 1970). 

Calagem em solos ácidos é provavelmente a prática agrícola com o maior potencial para 

alterar a composição do complexo de troca e conseqüentemente da solução do solo. 

Graças ao rápido equilíbrio entre as fases (sólida e líquida) do solo, os efeitos da 

calagem e/ou gessagem manifestam-se rapidamente sobre a dinâmica de íons em solução 

(Amaral, 1998).  

                         O problema da medida de concentração ou atividade de íons, nutrientes 

ou quaisquer substâncias na solução do solo tem sido abordado há muito tempo por 

pesquisadores interessados em ciência do solo. Mesmo assim, nenhuma solução 

plenamente satisfatória foi até hoje apresentada, talvez devido à própria complexidade 

do sistema solo-solução. O método mais comumente utilizado consta da agitação de 

certa quantidade de solo com uma solução extratora, em dada proporção e por 

determinado tempo. Várias críticas podem ser impostas a este procedimento, a principal 

dela por envolver a completa destruição do arranjo natural do sistema poroso solo-

solução do solo (Reichardt et al., 1977). 

   A solução aquosa contida no espaço poroso do solo é um sistema 

dinâmico aberto, cuja composição é uma conseqüência das inúmeras reações que podem 

ocorrer simultaneamente entre as três fases que constituem o solo (líquida, sólida e 

gasosa), as quais variam tanto com o tempo, quanto com o espaço. Um sistema tão 

complexo assim é de difícil reconstituição em qualquer experimentação de laboratório, 

mas, sendo assim, muitos estudos podem ser feitos com aplicação de princípios 

químicos (Berton, 1989). 

                      Apesar das grandes dificuldades de trabalho com solução do solo, 

variabilidade de métodos de obtenção, dependência das condições edafoclimáticas, o 

estudo da solução com detalhamento em nível de especiação iônica contribui para 

elucidação de dúvidas na química do solo, principalmente para sistema de cultivo como 

o SPD, no qual, profundas alterações ocorrem no sistema.  

 



 11

2.4 Especiação Iônica e atividade química dos íons em solução  

 

                        A especiação química refere-se à forma como uma molécula ou íon 

encontra-se na solução do solo. A distribuição de um elemento químico em suas 

possíveis formas pode ser descrita com a utilização de constantes de equilíbrio (Lindsay, 

1979). No sistema solo, a maioria dos íons pode estar presente na forma livre ou 

interagir com outros íons ou moléculas, formando pares iônicos. A solução do solo pode 

conter de 100 a 200 complexos solúveis diferentes. Geralmente, os cátions metálicos 

livres e complexados com sulfato são mais importantes em solos ácidos, enquanto os 

complexos com carbonato e borato destacam-se em solos alcalinos (Sposito, 1994). 

                         A biodisponibilidade e o potencial tóxico dos elementos no ambiente 

dependem de sua especiação na solução do solo (Cancès et al., 2003). As interações que 

ocorrem entre os íons e moléculas fazem com que ocorra diminuição do potencial 

químico do íon no estado padrão. A medida desse desvio do potencial químico é 

denominada atividade. A atividade, na essência, é uma quantidade sem dimensão; por 

convenção, a atividade de qualquer íon no estado padrão é igual a 1. Portanto, quanto o 

maior o número e mais intensa a interação dos íons em solução, mais reduzida será sua 

atividade. 

                         A atividade de um determinado íon (ai) é obtida pelo produto da 

concentração deste íon (ci) pelo coeficiente de atividade (yi): 

yiciai *=
 

                          O coeficiente de atividade pode ser estimado por meio de equações 

como a de Debye-Huckel, baseada em leis eletrostáticas e de termodinâmica.  
2/12log µii AZy −=  

                       em que: A= 0,509 para água a 25° C; Zi = valência do íon; µ = força 

iônica da solução (Lindsay, 1979). 

                      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). 

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

eletronegatividade, alto estado de oxidação, baixa polaridade e quando os elétrons mais 

externos apresentam relativa dificuldade de serem excitados para estados de energia 

mais elevados. Um ácido 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. A regra para formação de 

complexos, com base neste princípio, é que as bases duras preferem se unir a ácidos 

duros e formar complexos de esfera externa, e as bases moles a ácidos moles, formando 

complexos de esfera interna (Sposito, 1981). 

                       Na solução do solo há grande número de interação entre nutrientes, 

elementos fitotóxicos e ânions inorgânicos e orgânicos. Estes últimos assumem papel de 

maior importância em sistema que favorecem o acúmulo de MO no solo, como solos 

florestais e SPD. Essas interações afetam a disponibilidade e a mobilidade, 

principalmente dos elementos catiônicos na solução do solo. 

 

 2.5 Dinâmica do alumínio ligado à fase sólida do solo 

 

                            O alumínio é um dos elementos mais abundantes no solo, 

compreendendo aproximadamente 7,1% em peso da crosta terrestre. Durante o 

intemperismo, o Al é liberado dos minerais primários e precipitado como minerais 

secundários, sendo mais comuns os aluminosilicatos. Nos solos, como a perda de sílica é 

muito mais intensa, o alumínio, acaba se acumulando e precipitando como óxidos e 

hidróxidos, além de tornar-se como um importante íon trocável (Lindsay, 1979). Em 

solos ácidos, o Al existe em diferentes formas (Shigemitsu, 1975). Na fase sólida, aliado 

à predominância nos minerais aluminossilicatados e demais minerais de argila, o Al é 

encontrado ainda como íon trocável, adsorvido ou precipitado, componente de 

compostos hidroxilados complexos e associações organo minerais (Soom, 1993).  

                         O cultivo do solo altera a relação entre as formas de alumínio do solo. 

Geralmente, ação antrópica diminui os teores de MO do solo pelo desbalanço entre 

ganhos e perdas, principalmente, pelo aumento nas taxas de decomposição (Kaminsk & 
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Rheinheirmer, 2000). No entanto, em solos cultivados com SPD, normalmente ocorre ao 

invés de queda, aumento dos teores de MO. 

                       Em solos manejados sob sistema de plantio direto, o acúmulo de matéria 

orgânica e as interações entre os compostos orgânicos solúveis e os minerais do solo 

geram condições para a complexação do Al, deixando-o numa forma não tóxica as 

plantas. A distribuição das formas trocável e complexada com a matéria orgânica pode 

ser determinada mediante o uso de diferentes extratores. 

                         O teor de Al trocável do solo é extraído com KCl 1 mol L-1, que 

corresponde a fração de Al adsorvida pelos mecanismos de complexação de esfera 

externa (Vence et al., 1995). Para extração do Al ligado à MO do solo, é empregada a 

solução de CuCl2 0,5 mol L-1, que apresenta um poder maior de extração de Al maior 

que a solução de KCl 1 mol L-1 (Mendonça e Rowell, 1994), obtendo-se assim o Al dos 

complexos de esfera interna da MO (Cambri & Alleoni, 2003). O CuCl2 é considerado 

como um extrator de alumínio complexado pela MO em complexos de baixa à média 

estabilidade (complexos de esfera interna) (Urrutia, 1995) 

                       Para sais não tamponados, a eficiência na extração é acompanhada pela 

valência; desta maneira, o poder de extração do Al ligado à matéria orgânica é dado pela 

seguinte ordem: La+3>Ca+2>K+. O cobre é uma exceção a esta regra, resultado de sua 

estrutura iônica e tendência de formar complexos de esfera interna com a matéria 

orgânica deslocando o Al (Hargrove & Thomas, 1984). O CuCl2, devido a sua afinidade 

pelos mesmos ligantes do Al e pela acidez da solução (pH 3,3), favorece a 

despomilerização dos polímeros Al-OH. Contudo, tem o incoveniente de ser capaz de 

extrair polímeros hidróxi-alumínicos dos espaços interlaminares dos filossilicatos 2:1 

(Urrutia, 1995). 

                          Toda forma de Al capaz de doar prótons em pH menor do que 7,0 é 

denominado de Al reativo e extração com CuCl2 dá uma rápida e simples estimativa do 

pool de Al potencialmente reativo em solos fortemente ácidos (Shigemitsu, 1975). O 

alto poder complexante dos íons Cu+2 e a condição de acidez de sua solução (pH 3,3) 

permiti ao extrato a liberação de formas potencialmente ativas de Al originado de 
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complexos associados com a matéria orgânica, bem como os polímeros de hidróxidos de 

Al e o Al amorfo mais solúvel da fase inorgânica do solo. 

                        O fato de o CuCl2 1 mol L-1 extrair duas vezes ou mais Al do que o KCl  

1 mol L-1 na superfície de solos ácidos suporta uma prévia decisão de que a redução da 

saturação de Al a zero requer que as taxas calcário determinada para Al extraído em KCl 

seja multiplicado por um fator de 2 a 3, evidenciando que Al extraído com CuCl2           

1mol L-1 é provavelmente um dos constituintes mais importantes em controlar o poder 

tampão de solos ácidos de pH 4 a 6 (Juo & Kamprath, 1979). A interação entre Al e MO 

é uma das reações que mais influenciam as propriedades, organização e evolução dos 

solos ácidos, participando em processos como a redução da toxicidade por Al (Hue et 

al., 1986), na amortização do pH e nos equilíbrios sólido-dissolução, além de contribuir 

com a acidez potencial (Urrutia, 1995).  

                       Formas trocáveis e não trocáveis têm sido referidas como alumínio 

reativo, incluindo além do Al solúvel e do efetivamente trocável, os polímeros 

hidroxialumínio inorgânicos positivamente carregados, adsorvidos aos colóides ou 

situados nas entrecamas de vermiculita e montimorilonita, os íons Al+3 e íons 

hidróxialumínio associado com a matéria orgânica, em formas de complexos orgânicos, 

e as formas mais solúveis de Al(OH)3 (Juo Kamprath, 1979). No entanto, não existe uma 

linha divisória clara entre a fração trocável e não trocável, sendo essas formas 

normalmente diferenciadas em função do método empregado na determinação (Pionke 

& Corey, 1967). No SPD, as formas não trocáveis de Al passam a ter uma fundamental 

participação no comportamento deste cátion no solo, daí a importância do conhecimento 

destas distintas formas de Al. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Área experimental 

 

                         Foram utilizadas amostras de um experimento de campo instalado no ano 

de 1998 num Latossolo Vermelho distrófico textura argilosa, localizado no município de 

Ponta Grossa/PR (25o05’58”S e 59o09’30”W). As características física e química do 

solo antes da instalação do experimento estão apresentadas nas tabelas 1 e 2, sendo os 

resultados obtidos segundo metodologia da Embrapa (1997). 

             Antes da instalação do experimento, o solo estava cultivado com 

pastagem nativa da região. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com 

parcelas subdivididas, com três repetições. Nas parcelas, foram aplicados quatro 

tratamentos de calcário dolomítico com 89% de PRNT, definidos de acordo com a 

necessidade de calagem para elevação da saturação por bases do solo a 70%, na camada 

de 0-0,2 m: testemunha (sem calcário); 4,5 t ha-1 incorporado (a 0,2 m); 4,5 t ha-1 na 

superfície e três aplicações de 1,5 t ha-1 anualmente na superfície. Nas subparcelas, 

foram aplicadas três doses de gesso em superfície: 3, 6 e 9 t ha-1, além da testemunha.  
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Tabela 1. Resultado da análise química em diferentes profundidades, antes da instalação do  

experimento 

Prof. pH em 
CaCl2 0,01 

mol -1 

H + Al Al3+ Ca2+ Mg2+ K+ P 
(Mehlich-1) 

C V m 

m  ----------------mmolc dm-3---------------- mg dm-3 g dm-3 ----%---- 
0-0,2 4,6 77,6 3 25 20 3,6 0,3 31 38 6 

           
0,2-0,4 4,2 97,0 8 7 8 2,2 0,1 21 15 32 

           
0,4-0,6 4,2 83,6 8 4 8 1,5 0,1 14 14 37 

           
0,6-0,8 4,2 72,0 8 4 4 1,2 0,1 10 11 46 

 
 
Tabela 2. Resultado da análise granulométrica em diferentes profundidades, antes da  

instalação do  experimento       
Profundidade Areia Silte Argila 

m ------------------------------g kg-1------------------------------ 
0-0,2 290 130 580 

    
0,2-0,4 300 100 600 

    
0,4-0,6 280 100 620 

    
0,6-0,8 271 89 640 

 

                      As formas de aplicação do calcário foram escolhidas, com objetivo de 

verificar a necessidade de parcelamento da dose aplicada superficialmente, e sua 

viabilidade em relação à forma incorporada na correção da acidez do solo, devido às 

dúvidas quanto à eficiência da calagem superficial no estabelecimento do SPD. A maior 

dose de gesso foi definida de acordo com a equivalência em cálcio da dose de aplicada 

calcário, e as demais para constituir o modelo de regressão. 

                        As aplicações de calcário dolomítico e de gesso agrícola foram realizadas 

em julho e em outubro de 1998, respectivamente. O calcário, no tratamento com 

incorporação, foi aplicado em duas etapas. A primeira constou de aplicação manual de 

metade da dose, antes da aração com arado de discos, a 0,2 m de profundidade. Na 

segunda etapa, foi aplicado o restante do calcário, manualmente, após a aração e 

imediatamente antes da gradagem com grade niveladora. No tratamento com 
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parcelamento anual de calcário na superfície, a segunda aplicação foi em maio de 1999 e 

a terceira em maio de 2000. A área de cada parcela e subparcela foram 224 m2 e 56 m2, 

respectivamente. 

                       Amostras de terra foram coletadas, logo após a colheita da soja, em maio 

de 2003, retirando-se, por meio de trado, doze subamostras por subparcela para compor 

uma amostra composta nas camadas de 0-0,05, 0,05-0,1, 0,1-0,2 m, e cinco subamostras 

para as camadas de 0,2-0,4, 0,4-0,6 0,6-0,8 m de profundidade.  

                       Após a coleta, as amostras foram imediatamente secas ao ar (TFSA), com 

o objetivo de minimizar possíveis alterações que viessem a ocorrer, como intensificação 

do processo de mineralização da MO. Após a etapa de secagem, as amostras foram 

destorroadas, passadas em peneira de malha de 2 mm de diâmetro e acondicionadas em 

recipientes plásticos para posterior realização das análises. Do armazenamento até a 

obtenção da solução do solo correspondeu a um período aproximado de 12 meses. Desde 

a instalação do experimento até a coleta solo foram conduzidas as seguintes culturas: 

soja (1998/99), cevada (inverno/1999), soja (1999/00), trigo (inverno/2000), soja 

(2000/01), milho (2001/02) e soja (2002/03). 

 

3.2 Analises químicas do solo  

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

(2001):         

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

de dicromato de potássio 0,167 mol L-1 em presença de ácido sulfúrico e 

titulação do excesso de dicromato com sulfato ferroso amoniacal 0,4 mol L-1. 

 

- pH em CaCl2 0,01 mol L-1: proporção solo:solução de 1:2,5 realizando a medida 

do pH em eletrodo de vidro. 
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3.3 Fracionamento do Al no solo 

 

                          As extrações de Al com KCl 1 mol L-1 e CuCl2 0,5 mol L-1,  

correspondem ao Al trocável e Al complexado pela matéria orgânica (complexos de 

esfera interna), respectivamente. As extrações foram realizadas mediante agitação de 2 g 

da amostra com 20 ml de cada solução extratora por uma hora, centrifugando-se em 

seguida a suspensão a 1500 rpm, durante 30 minutos. O Al obtido na extração com KCl 

foi posteriormente titulado com NaOH 0, 025 mol L-1, enquanto o Al extraído em CuCl2 

foi determinado no ICP-OES.  

                       A quantificação do Al extraído pelos dois extratores ocorreu de maneira 

diferenciada por questões de dificuldades metodológicas. A extração com KCl conferia a 

amostra uma elevada concentração salina, o que dificultava as leituras de ICP-OES, 

obrigando a diluição das amostras. Mas os teores trocáveis eram baixos, e por isso, com 

as elevadas diluições, muitos resultados ficavam abaixo do limite de detecção do 

aparelho. 

                         Com a diferença entre os teores de Al extraído entre o cloreto de cobre e 

de potássio (AlCuCl2 – AlKCl) foi obtido o Al complexado pela MO do solo. Essa 

subtração é necessária, porque o CuCl2 0,5 mol L-1 extrai também a forma trocável, além 

das complexadas pela MO. 

   Apesar dos baixos teores trocáveis de Al encontrados no solo, o 

fracionamento do Al na forma trocável e complexada com a MO, foi realizada com o 

objetivo de melhor compreensão da dinâmica deste cátion no SPD, e a relação de suas 

formas com os teores e sua atividade na solução do solo. 

 

3.4 Extração e análise da solução do solo 

 

                        Para extração da solução do solo foi empregado o método do extrato 

aquoso (Wolt, 1994), utilizando uma relação solo:água 1:1. Foram tomados 20 g de terra 

em tubo de centrífuga de 50 mL, aos quais foram adicionados 20 g de água 

ultrapurificada. Posteriormente os tubos foram colocados em mesa agitadora horizontal, 
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agitando-se por 15 minutos a 150 rpm, permanecendo posteriormente em descanso por  

1 h. Transcorrido esse período, a solução foi agitada novamente por mais 5 minutos 

(Wolt, 1994) e centrifugada durante 30 minutos a 1500 rpm. Foram realizadas três 

extrações separadamente para obtenção dos extratos de cátions, ânions e carbono 

orgânico dissolvido (COD).  

                           Para obtenção do extrato para leitura de cátions, a solução foi passada 

em membrana de celulose de 0,45 µm. A solução foi acidificada com uma gota de ácido 

nítrico concentrado e conservada em geladeira até a realização da leitura.  Em outra 

extração, a solução foi passada em membrana de celulose de 0,22 µm para posterior 

determinação dos ânions. O extrato para leitura de COD foi obtido após a passagem do 

extrato em filtro de microfibra de vidro GF/F de 0,7 µm, previamente calcinado a 500oC 

por seis horas e depois acondicionados em frascos submetidos ao mesmo processo de 

calcinação. Utilizou-se também nesta última extração cerca de 0,1 mL de solução de 

HgCl2 30 mmol L-1 para evitar o ataque de microrganismos ao COD das amostras. 

                        Todas as filtragens para obtenção dos extratos foram realizadas com 

auxílio de suporte para filtros de 13 mm de diâmetro para a fração cátions e ânions e de 

25mm para o COD. Esses suportes eram conectados em seringas plásticas de 60 ml, nas 

quais eram colocados os extratos obtidos após centrifugação e filtrados mediante pressão 

por força manual. Nas soluções, imediatamente após a centrifugação, foram 

determinados pH e condutividade elétrica (CE) (também pode ser utilizada para o 

cálculo da força iônica da solução do solo). Os teores de cátions (Ca, Mg, K, Na, Al, Cu, 

Fe, Mn e Zn) foram determinados no ICP-OES, enquanto os teores de ânions (NO3
-, 

SO4
-2, PO4

-3, Cl- e F-), determinados por cromatografia iônica,  e o COD no analisador de 

carbono Shimadzu 5000 A. 

                       A força iônica (I) da solução do solo foi calculada segundo a equação a 

seguir (Sposito, 1989): 

 

 

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

 

∑
=

=
n

i
ZiCiI

1
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3.5 Especiação iônica da solução do solo 

 

                        A especiação iônica da solução do solo foi realizada a partir das 

concentrações dos cátions e dos ânions inorgânicos e orgânicos, força iônica calculada e  

o pH medido da solução, com auxílio do programa computacional Visual MINTEQ 

(Gustafsson, 2004). Com a especiação, estimou-se a distribuição das espécies livres e 

complexadas, obtendo-se a distribuição porcentual, concentração e atividades de cada 

espécie na solução do solo. As espécies ligadas aos ânions orgânicos foram estimadas 

com base no teor de COD pelo modelo “Gaussian DOM” (Grim et al., 1991). 

                        Para análise da influência da calagem (formas de aplicação) na 

especiação dos elementos na solução do solo, foram tomadas as parcelas que receberam 

somente a aplicação de calcário (testemunhas de gesso). Para verificação de efeito 

isolado das doses de gesso na especiação, foi tomado o tratamento testemunha de 

calcário. Quanto ao efeito combinado de calagem e gessagem, considerou-se o 

tratamento de 4,5 t ha–1 de calcário em superfície em combinação com as doses de gesso. 

Esses tratamentos foram escolhidos por isolar o efeito da aplicação exclusiva de 

calcário, gesso, bem como a aplicação combinada dos mesmos. Além disso, representam 

o que pode ser empregado no manejo da acidez em áreas sob SPD. 

 

3.6 Análise dos resultados 
 

           Realizou-se a análise de variância seguindo o modelo em parcelas 

subdivididas. Na ausência de interação significativa de calcário x gesso nas variáveis, os 

efeitos da calagem foram comparados pelo teste de Tukey, e do gesso por meio da 

análise de regressão. No caso de interação significativa, realizou-se análise de regressão 

em função de doses de gesso para cada tratamento de calcário. Também foram 

realizadas análises de correlação simples entre a concentração e a atividade de formas 

químicas dos íons em solução com alguns atributos químicos do solo e da solução.  

 

 



 

 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1 Solução do solo sob sistema de plantio direto 

 

4.1.1 pH da solução do solo 

 

                          Em todas as camadas não houve interação significativa entre calagem e 

gessagem nos valores de pH da solução do solo. A calagem promoveu a elevação do pH 

da solução do solo até 0,2 m (Tabela 3). Apenas na camada de 0,05-0,1 m o aumento do 

pH não dependeu da forma pela qual o corretivo foi aplicado. A incorporação mecânica 

do corretivo permitiu a obtenção do maior valor de pH na camada de 0,1-0,2 m, 

enquanto na camada mais superficial, o valor foi menor do que quando o calcário foi 

aplicado superficialmente, devido à menor concentração superficial do calcário com a 

incorporação. Schreffler & Sharpe (2003) estudando o efeito da aplicação de calagem na 

composição química da solução do solo cultivado com floresta, na região sudoeste da 

Pensilvânia (EUA), também observaram que o calcário promoveu o aumento do pH da 

solução do solo. Os resultados discordam dos obtidos por Cambri (2004), num Latossolo 

Vermelho distrófico sob SPD localizado em Ponta Grossa/PR, que não observou efeito 

da aplicação de calcário em superfície nos valores de pH da solução do solo na camada 

de 0-0,2 m. Esses resultados discordantes podem ser devidos ao maior tempo de 

instalação do experimento (11 anos), fazendo com que os efeitos do corretivo 

desaparecessem. 

           O gesso, mesmo não sendo corretivo da acidez, promoveu pequena 

elevação do pH da solução na profundidade de 0,6-0,8 m. A aplicação de 1 t ha-1 de 

gesso elevou o pH em 0,03 unidade (Figura 2). A explicação para essa pequena elevação 
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do pH é a reação de troca de ligantes na superfície das partículas de solo, envolvendo os 

óxidos hidratados de ferro e de alumínio, com o SO-2
4 deslocando o OH- para solução do 

solo. 

 

Tabela 3. Valores de pH da solução do solo em função das formas de aplicação do 

calcário 
Profundidade Tratamento Média* 

m t ha-1  
   

0-0,05  Sem calcário 4,9 c 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 6,1 a 
 4,5 em superfície 5,9 a 
 4,5 incorporado  5,5 b 
   

0,05-0,1 Sem calcário 4,8 b 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 5,3 a 
 4,5 em superfície 5,1 a 
 4,5 incorporado 5,4 a 
   

0,1-0,2 Sem calcário         4,7 c 
 4,5 em superfície parcelado  (1,5 ano-1)   4,8 b c 
 4,5 em superfície 4,9 b 
 4,5 incorporado 5,2 a 
   

0,2-0,4 Sem calcário 4,7 a 
 4,5 em superfície parcelado  (1,5 ano-1) 4,9 a 
 4,5 em superfície 4,8 a 
 4,5 incorporado 4,9 a 
   

0,4-0,6 Sem calcário 4,7 a 
 4,5 em superfície parcelado  (1,5 ano-1) 5,0 a 
 4,5 em superfície 4,9 a 
 4,5 incorporado 4,9 a 
   

0,6-0,8 Sem calcário 4,9 a 
 4,5 em superfície parcelado  (1,5 ano-1) 5,0 a 
 4,5 em superfície 4,9 a 
 4,5 incorporado 5,0 a 

*Significativo pelo teste Tukey a 5% . Médias seguidas pela mesma letra não diferem dentro de cada 
profundidade. 

 
 

          Em todas as profundidades, os valores médios de pH da solução do solo 

foram maiores do que os valores médios de pH em CaCl2 0,01 mol L-1, devido ao efeito 

depressivo do CaCl2 sobre o pH do solo. Como esperado, em todas as profundidades 



 23

houve correlações significativas entre essas duas medidas (r = 0,97, P < 0,0001; r = 0,97,  

P < 0,0001; r = 0,83, P < 0,0001; r = 0,91, P < 0,0001; r = 0,64, P = 0,008; r = 0,65,      

P = 0,006, para as camadas de 0-0,05; 0,05-0,1; 0,1-0,2; 0,2-0,4; 0,4-0,6 e 0,6-0,8 m, 

respectivamente). Ernani et al. (2001) também observaram que o pH de solução obtida 

por lixiviação, em solos acondicionados em coluna, foi sempre maior que o pH da fase 

sólida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 Carbono orgânico dissolvido  
 
         A aplicação de calcário e gesso não afetou a concentração de carbono 

orgânico dissolvido (COD) na solução do solo. Ciotta et al. (2004) e Cambri (2004) 

também não observaram o efeito da calagem superficial nos teores de COD em solo 

cultivado sob sistema de plantio direto. Há uma competição entre COD e SO4
-2 pelos 

sítios de adsorção no solo, indicando que, em ambientes onde há o aumento da 

concentração de sulfato na solução do solo (aplicação de gesso) seria esperado aumento 

do COD em solução (Guggenberger & Zech, 1992), o que não foi observado. A ausência 

de efeito do gesso em elevar o COD pode ser consequência dos teores já relativamente 

Figura 2 – Variação do pH da solução do solo, em função da aplicação de gesso, na 

profundidade de 0,6-0,8 m 
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elevados de COD em solução, fazendo com que possíveis efeitos do gesso não fossem 

detectados, prevalecendo adsorção de COD em relação ao sulfato. 

          Os valores de COD diminuíram com o aumento da profundidade, 

apresentando distribuição muito semelhante à dos teores de MO do solo (Figura 3). O 

efeito do tamponamento e equilíbrio da matéria orgânica total do solo com o carbono 

solúvel foi confirmado pela alta correlação obtida entre essas duas variáveis, ao longo 

das profundidades estudadas (r = 0,98, P = 0,0005). Ciotta et al. (2004), relacionando os 

teores de carbono em solução com os teores totais de carbono ao longo do perfil do solo, 

também observaram relação significativa entre ambos, enfatizando a importância do 

acúmulo de matéria orgânica no solo para o aumento dos teores de carbono orgânico 

solúvel. A produção e o consumo de COD são dependentes principalmente da atividade 

microbiológica e do equilíbrio com a fase sólida da MO (Chantigny, 2003). Desta 

maneira, práticas conservacionistas de manejo do solo, como o SPD, contribuem para 

maior acúmulo de MO no solo e conseqüentes acréscimos em sua fração solúvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Os valores de COD, principalmente até 0,2 m de profundidade, estão 

bem acima dos freqüentemente encontrados em solos agrícolas (faixa de 0 a 70 mg L-1) 

(Chantigny, 2003). Normalmente, em solos florestais os valores de COD são muito mais 

elevados, atingindo 440 mg L-1 (Chantigny, 2003). Os valores de COD em solos sob 
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Figura 3 – Variação nos teores de carbono orgânico dissolvido (COD) e de matéria 

orgânica (MO) nas profundidades de amostragem. Barras horizontais 

indicam o erro padrão da média  
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florestas são mais coerentes com os resultados aqui encontrados, confirmando uma 

tendência de maior estabilidade ao sistema de produção com a adoção do SPD.  

 

4.1.3 Força iônica da solução do solo 

 

         A força iônica da solução do solo (I) foi influenciada apenas pela 

aplicação de gesso nas profundidades de 0,2-0,4 e 0,4-0,6 m (Figura 4). O aumento da I 

pela aplicação de gesso ocorreu em função do aumento da concentração de íons na 

solução. O valor de I na camada de 0-0,05 m (Figura 5) está bem próximo dos 

encontrados por Salet (1994) (I = 5,5 mmol kg-1), e 6,0 mmol kg-1 na camada de            

0-0,08 m (Salet, 1998) também em solos cultivados sob SPD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

             Nas demais camadas, um possível efeito da gessagem foi diminuído 

devido ao aumento da concentração de íons mediante outros mecanismos, como 

adubações, deposição e decomposição de resíduos orgânicos. Besso & Bell (1992), em 

estudo de incubação de solos com resíduos orgânicos e CaCO3, observaram que ambos 

promoveram acréscimos na força iônica da solução do solo. O aumento da I pelos 

resíduos foi atribuído à significativa presença de bases, principalmente de K, o que 
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Figura 4 – Variação da força iônica (I) da solução do solo, em função da aplicação de 

gesso, em duas profundidades. Barras verticais indicam o erro padrão da 

média

y = 0,08x + 0,84 
R2 = 0,95 
P < 0,0001

y = 0,04x + 1,43 
R2 = 0,46 
P = 0,04 

Dose de gesso em superfície (t ha-1) 



 26

também explica em parte a redução da I com o aumento da profundidade (Figura 5). A I 

apresenta clara tendência de redução com o aprofundamento no perfil do solo, sendo que 

valor de I da última camada representou apenas 20% do valor da camada mais 

superficial, indicando que sua influência na redução da atividade dos elementos em 

solução também deve variar, assumindo menor importância em camadas mais 

profundas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Cátions na Solução do solo  

 

4.1.4.1 Alumínio  

 

          Os teores de Al na solução do solo (Figura 6) não foram afetados pelos 

tratamentos, corroborando Cambri (2004), que não observou efeito da calagem 

superficial nos teores de Al em solução na camada de 0-0,2 m, mas discordaram de 

Ernani & Barber (1993), que num experimento desenvolvido em laboratório com 

amostras de um solo ácido americano (Hapludalf), empregando dois sais de cálcio 

(cloreto e sulfato) nas doses de 0, 500 e 1000 mg kg-1 de Ca, equivalentes a  0, 5 e 10 t 

ha-1 de sulfato de cálcio e 0, 3,1 e 6,2 t ha-1 de cloreto de cálcio, observaram que com a 

aplicação desses sais, houve aumentos na concentração e atividade iônica de todos os 

cátion avaliados (K, Al, Ca e Mg), sendo este aumento atribuído à substituição parcial de 
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Figura 5 – Variação da força iônica (I) na solução do solo nas profundidades de 

amostragem. Barras horizontais indicam o erro padrão da média 
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K, Al e Mg das cargas negativas pelo cálcio aplicado, e, no Ca, à sua incorporação pelos 

sais. Os resultados discordantes dos encontrados por Ernani & Barber (1993), quanto ao 

efeito da aplicação de sulfato de cálcio (gesso agrícola) nos teores de Al na solução, 

ocorreram talvez, porque outros mecanismos que causam este deslocamento atuaram em 

maior intensidade, como o COD e a própria força iônica, este último como um efeito 

indireto do gesso. Além disto, os teores em solução de Al são afetados por muitos 

fatores, gerando elevados coeficientes de variação (C.V. médio de 73 %), o que dificulta 

a detecção de diferença significativa entre os tratamentos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                 Os teores de Al apresentaram redução com o aumento da profundidade do 

solo (Figura 6), o que pode ser conseqüência da ação do COD. Shamshuddin et al. 

(2004) constataram o efeito marcante da variação da profundidade do solo na 

concentração de Al solúvel, o qual foi mais alto na superfície rica em MO. Os ligantes 

orgânicos na solução do solo têm a propriedade de complexar o Al constituinte da fase 

sólida, desprendendo-o e tornando-o solúvel. Numa condição em que há mais ligantes 

orgânicos em solução, conseqüentemente haverá mais alumínio total solúvel. Este 

comportamento caracteriza o caráter ambíguo do COD, pois de um lado podem 

complexar o alumínio solúvel e diminuir a sua disponibilidade biológica, de outro eles 

podem aumentar o teor na solução (Salet, 1998), o que foi mais evidente para as duas 

primeiras camadas, pela maior concentração de COD. Esta ação dos ânions orgânicos 
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Figura 6 – Variação da concentração de Al+3 na solução do solo, nas profundidades 

de amostragem. Barras horizontais indicam o erro padrão da média 
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pode ser confirmada pelas correlações positivas obtidas entre teor de Al na solução do 

solo e o COD, nas profundidades de 0-0,05 m (r = 0,77, P = 0,0005) e de 0,2-0,4 m (r = 

0,55, P = 0,03). 

                         A maior concentração de Al na solução do solo, principalmente nas duas 

primeiras camadas, pode ser explicada ainda pelos maiores valores de I na solução. Uma 

alta concentração de sal na solução do solo desloca o Al+3 do complexo de troca para a 

solução (Mokolobate & Haynes, 2002). Resultados semelhantes foram encontrados por 

Bessho & Bell (1992), com incrementos de concentração de Al em solução pela ação de 

outros cátions. O teor de Al em solução também se correlacionou de forma positiva com 

a força iônica nas profundidades de 0-0,05 (r = 0,77, P = 0,0005), 0,05-0,1 (r = 0,77, P = 

0,0005), 0,1-0,2 (r = 0,93, P < 0,0001) e 0,6-0,8 m (r = 0,55, P = 0,03). 

          A atividade do Al foi muito maior nas duas primeiras camadas em 

relação às demais (Figura 7), dada pelas concentrações muito mais elevadas de Al até 

0,1 m. Esses valores estão bem próximos dos níveis críticos (redução de 10% do 

crescimento radicular) de atividade de Al na solução do solo para algumas culturas como 

a cevada, que é de 1,5 µmol L-1 (Cameron et al., 1986), e o algodão de 2,0 µmol L-1 

(Adams & Lund, 1966) mas, no entanto, bem abaixo do valor de nível crítico 

determinado para o milho, que é de 10 µmol L-1 (Brenes & Pearson, 1973) e                

24-27   µmol L-1 (Diatloff et al., 1986) e 4 µmol L-1  para soja (Bruce et al., 1988). 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Pr
of

un
di

da
de

 (m
) 

Figura 7 – Variação da atividade do Al+3 na solução do solo nas profundidades de 

amostragem. Barras horizontais indicam o erro padrão da média 
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         A atividade do Al correlacionou-se com a sua concentração total na 

solução do solo apenas nas camadas de 0-0,05 (r = 0,65, P = 0,006) e de 0,4-0,6 m        

(r = 0,95, P < 0,0001), demonstrando que possíveis aumentos na concentração deste 

elemento não foram necessariamente acompanhados de acréscimos na atividade, a qual 

depende do grau e do número de interações que o Al realiza com os demais constituintes 

da solução. 

                       Apenas o pH da solução do solo correlacionou-se de forma negativa com 

a atividade do Al, e somente nas duas primeiras camadas (r = -0,59, P = 0,03 e r = -0,53, 

P= 0,04 para 0-0,05 e 0,05-0,1 m, respectivamente). Bessho & Bell (1992) também 

obtiveram redução linear da atividade de Al+3 com o aumento do pH da solução do solo. 

Esta correlação negativa indica, que mesmo, no SPD, em que ocorrem grandes 

alterações no sistema solo e encontram-se baixos valores de atividade de elementos 

fitotóxicos, a correção do pH continua a ter fundamental importância no controle de tal 

atividade. 

         A diferenças entre a concentração total e a atividade de Al+3 na solução 

do solo foram muito altas, confirmando que apenas a concentração total não reflete a 

real disponibilidade do elemento, e que uma fração muito baixa encontra-se 

verdadeiramente ativa. A atividade deste cátion representou em relação à sua 

concentração total 0,3; 0,5; 0,3; 0,4; 0,1; 0,5% nas profundidades de 0-0,05; 0,05-0,1; 

0,1-0,2; 0,2-0,4; 0,4-0,6 e 0,6-0,8 m, respectivamente. 

                        As diferenças entre as profundidades, em termos absolutos, para a 

concentração total ou atividade foram muito maiores do que as diferenças da relação 

atividade/concentração, que variou apenas de 0,1 a 0,5%. Essa alta diferença entre 

concentração e atividade não foi encontrada por Cambri (2004), o qual observou, que a 

atividade do íon Al+3 foi cerca de 40% menor do que a sua concentração total em 

solução. Esses valores discrepantes podem ser conseqüência dos menores valores de 

COD encontrados pelo referido autor e também pelo mesmo não ter incluído o ânion 

fluoreto no cálculo da atividade do Al. Bessho & Bell (1992), em amostras de solo 

incubadas com resíduos orgânicos e com CaCO3, constataram que a adição desses 
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materiais reduziram a atividade da espécie monomérica de Al+3 e que a atividade 

representou 20% da concentração média de Al na solução. 

 

4.1.4.2 Cálcio, magnésio e potássio  

 

          O teor de Ca na solução do solo foi afetado pelos tratamentos em todas 

as profundidades estudadas (Tabela 4 e Figura 8), sem ocorrer, no entanto, interação 

significativa. O efeito da calagem se restringiu às três primeiras camadas, enquanto à do 

gesso se deu ao longo de todo perfil, com aumento linear da concentração de Ca na 

solução. O aumento do Ca em solução até a profundidade de 0,8 m confirma a maior 

mobilidade do cálcio originado da aplicação de gesso em relação ao do calcário. A 

limitada mobilidade de cálcio na forma de carbonato é devida à sua baixa solubilidade             

(pK = 8,32), à capacidade de cátions dependente do pH e também à ausência de um 

ânion solúvel estável na reação do CaCO3. A reação química do CaCO3 em solo ácido, 

produz um cátion (Ca+2) e um ânion instável (HCO3
-), que se decompõe em CO2 e H2O. 

Com o aumento da CTC efetiva pelo CaCO3, é diminuída a mobilidade do Ca devido à 

força de atração do cátion pelas cargas negativas livres do solo (Ziglio et al., 1999).  

          A forma de aplicação do calcário também afetou o teor de Ca na solução 

do solo. Na camada de 0-0,05 m, a aplicação de calcário incorporado não promoveu 

aumento do cálcio, possivelmente devido a uma maior diluição desse elemento ao longo 

do perfil com a incorporação mecânica. Na profundidade de 0,05-0,1 m, todas as formas 

de aplicação diferiram da testemunha, ocorrendo, contudo, efeito do parcelamento da 

dose de calcário em superfície em relação ao calcário incorporado. A calagem promoveu 

também o aumento do Ca na solução na camada de 0,1-0,2 m, independentemente da 

forma de aplicação. Ciotta et al. (2004), em um experimento de longa duração de 

calagem em sistema de plantio direto (21 anos), constando da aplicação de calcário 

incorporado a 0,2 m e em superfície num Latossolo Bruno alumínico, observaram que a 

calagem promoveu o aumento dos teores de Ca e em solução até 0,4 m, sendo que os 

maiores teores ocorreram após incorporação do calcário. O aumento dos teores solúveis 

de Ca até 0,2 m com aplicação superficial de calcário, demonstra a movimentação deste 
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cátion no perfil do solo e o potencial da calagem superficial em aumentar a concentração 

de Ca em solução além do seu local de aplicação, tal fato, possivelmente favorecido pelo 

aumento da concentração de ânions orgânicos, que complexam este nutriente, e 

contribuem para sua movimentação vertical (Franchini et al., 1999) 

 

Tabela 4. Teores de cálcio na solução do solo em função das formas de aplicação do 

calcário 
Profundidade Tratamento Média* 

m t ha-1 mmol kg-1 
   

0-0,05 Sem calcário  0,44 b 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 0,69 a 

 4,5 em superfície 0,65 a 
 4,5 incorporado 0,50 b 
   

0,05-0,1 Sem calcário 0,25 c 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 0,32 b 
 4,5 em superfície   0,33 ba 
 4,5 incorporado 0,39 a 
   

0,1-0,2 Sem calcário 0,20 b 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 0,23 b 
 4,5 em superfície 0,23 b 
 4,5 incorporado 0,28 a 
   

0,2-0,4 Sem calcário 0,20 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 0,25 a 
 4,5 em superfície 0,23 a  
 4,5 incorporado 0,22 a 
   

0,4-0,6 Sem calcário 0,16 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 0,19 a 
 4,5 em superfície 0,19 a 
 4,5 incorporado 0,16 a 
   

0,6-0,8 Sem calcário 0,14 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 0,14 a 
 4,5 em superfície 0,16 a 
 4,5 incorporado 0,14 a 

*Significativo pelo teste Tukey a 5% . Médias seguidas pela mesma letra não diferem dentro de cada 
profundidade. 

 
                       A calagem, mesmo aumentando os teores de cálcio na solução do solo até 

os 0,2 m, não apresentou, ao mesmo tempo, o efeito de elevar a atividade da forma livre 

deste nutriente na solução (Ca+2). Esse resultado indica que a calagem, ao elevar os 
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teores de Ca, também estimulou um aumento no número de interações entre os íons na 

solução do solo, por incrementar a I (fornecimento de Mg, deslocamento de outros 

cátions do complexo de troca e estímulo a decomposição da MO). A calagem, ao mesmo 

tempo em que eleva os teores de Ca em solução, também eleva a CTC do solo, 

aumentando a adsorção deste cátion. Assim, os aumentos de Ca solúvel talvez não foram 

suficientes para superar a interação do mesmo com os demais constituintes da solução, 

não resultando, portanto, numa porção livre que ocasionasse aumentos significativos de 

atividade. 

                       A aplicação de 1 t ha-1 de gesso elevou os níveis de Ca na solução do solo 

em 0,026; 0,016; 0,017; 0,021; 0,022 e 0,019 mmol kg-1 nas profundidades de 0-0,05; 

0,05-0,1; 0,1-0,2; 0,2-0,4; 0,4-0,6 e 0,6-0,8 m, respectivamente (Figura 8).  Wadt & 

Wadt (1999), estudando a movimentação de cátions em colunas de solo com amostras de 

um Latossolo Vermelho amarelo álico cultivado com floresta secundária e grama 

batatais (Paspalum notatum L.), também observaram que a incubação com sulfato de 

cálcio foi efetiva em promover aumentos no teor de cálcio trocável em profundidade. 

Ernani & Barber (1993) relataram, em estudo de composição da solução lixiviada, que a 

aplicação de cloreto e sulfato de cálcio proporcionou rápido movimento vertical de Ca 

no solo, com aumento do Ca extraível (Ca trocável + Ca na solução + Ca que dissolve 

durante o processo analítico), sendo esse movimento explicado pela presença de ânions 

acompanhantes na solução. 

                       Ao contrário da calagem, a gessagem promoveu aumento linear da 

atividade do Ca+2 (Figura 9). A diferença entre o gesso e o calcário em elevar a atividade 

do Ca em solução pode ser conseqüência dos maiores incrementos de Ca solúvel com a 

gessagem. A maior habilidade do gesso em aumentar o Ca na solução do solo, 

relativamente ao calcário, se deve ao efeito diferenciado quanto à disponibilidade de 

cargas elétricas no solo e à permanência de seus ânions na solução do solo (Ernani et al., 

2001). O gesso não eleva a CTC do solo, e mantém o sulfato em solução, fatos que 

favorecem a manutenção do Ca na solução do solo.  
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Figura 8 – Variação dos teores de cálcio na solução do solo, em função da aplicação 

de gesso, nas profundidades de amostragem. Barras verticais indicam o 

erro padrão da média 
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Figura 9 – Variação da atividade de Ca+2 na solução do solo, em função da aplicação 

de gesso, nas profundidades de amostragem. Barras verticais indicam o 

erro padrão da média 
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        Exceto na última profundidade, concentração e atividade de Ca se 

correlacionaram de forma positiva e altamente significativa (r = 0,86,P < 0,0001;            

r = 0,90, P< 0,0001; r = 0,90, P < 0,0001; r = 0,91, P < 0,0001; r = 0,91, P < 0,0001 nas 

profundidades de 0-0,05; 0,05-0,1; 0,1-0,2; 0,2-0,4; e 0,4-0,6 m, respectivamente). 

          O teor de magnésio na solução do solo foi afetado pela calagem e/ou 

gessagem, sem ocorrer, no entanto, interação entre ambas. A calagem provocou aumento 

do Mg em solução até a profundidade de 0,6 m, sendo, no entanto, esse aumento 

dependente da forma pela qual a calagem foi realizada (Tabela 5). O incremento de Mg 

até a profundidade de 0,6 m indica que a movimentação deste elemento foi maior do que 

para o Ca, talvez, devido à adsorção preferencial do Ca em relação ao Mg nas cargas 

negativas do solo. Dal Bó et al. (1986) estudaram a movimentação de base no solo com 

a aplicação de diferentes sais de cálcio e também observaram maior movimentação de 

Mg, atribuído à menor adsorção do Mg em relação ao Ca, de acordo com a série 

liotrópica. 

                        Como aconteceu para o Ca, na camada mais superficial, a incorporação 

do corretivo não promoveu aumento de Mg em solução, possivelmente, devido à maior 

diluição do Mg oriundo do corretivo após a incorporação. Nas camadas de 0,05-0,1 e 

0,2-0,4 e 0,4-0,6 m o incremento de Mg independeu da forma de aplicação, enquanto na 

camada de 0,1-0,2 m, houve diferença entre as formas de aplicação, com maior teor para 

a calagem incorporada. Ciotta et al. (2004) observaram que a aplicação de calcário no 

SPD aumentou os teores de Mg até 0,4 m de profundidade e que os teores mais elevados 

foram observados após a calagem superficial. 
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Tabela 5. Teores de magnésio na solução do solo em função das formas de aplicação do 

calcário 
Profundidade Tratamento Média* 

m t ha-1 mmol kg-1 
   

0-0,05 Sem calcário 0,33 b 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 0,70 a 
 4,5 em superfície 0,70 a 
 4,5 incorporado 0,43 b 
   

0,05-0,1 Sem calcário 0,12 b 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 0,31 a 
 4,5 em superfície 0,32 a 
 4,5 incorporado 0,33 a 
   

0,1-0,2 Sem calcário 0,10 c 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 0,21 b 
 4,5 em superfície 0,20 b 
 4,5 incorporado 0,27 a 
   

0,2-0,4 Sem calcário 0,10 b 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 0,22 a 
 4,5 em superfície 0,22 a 
 4,5 incorporado 0,23 a 
   

0,4-0,6 Sem calcário 0,11 b 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 0,17 a 
 4,5 em superfície 0,16 a 
 4,5 incorporado 0,16 a 
   

0,6-0,8 Sem calcário 0,12 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 0,17 a 
 4,5 em superfície 0,17 a 
 4,5 incorporado 0,21 a 

*Significativo pelo teste Tukey a 5% . Médias seguidas pela mesma letra não diferem dentro de cada 
profundidade. 

 
 

                        O gesso ocasionou redução dos teores de Mg em solução nas 

profundidades de 0,05-0,1 e 0,1-0,2 m (Figura 10), possivelmente por acentuar a 

lixiviação deste cátion para camadas mais profundas do solo. Caires et al. (1998) 

testaram combinação de doses de calcário e gesso num Latossolo Vermelho Escuro 

distrófico e observaram o efeito de gesso na lixiviação de Mg das camadas superficiais 

para as mais profundas. Ernani et al. (2001), num trabalho estudando a composição da 

solução do solo percolada com aplicação de diferentes sais, notaram aumento dos teores 

de Mg na solução percolada quando foi aplicado gesso. Em função do efeito negativo do 
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gesso na concentração de Mg nas camadas mais superficiais, Caires (2004) recomendou 

que para aplicação de doses elevadas de gesso devem ser desenvolvidas estratégias que 

minimizem as perdas de Mg trocável, como aplicação de calcário dolomítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      A atividade do Mg+2 na solução do solo foi elevada com a aplicação de 

calcário até 0,6 m (Tabela 6), devido à elevação dos teores de Mg em solução. O efeito 

da calagem em aumentar a concentração de Mg ocorreu em maior magnitude do que 

para o Ca, pois este último é preferencialmente adsorvido às cargas negativas 

incrementadas pela calagem. Como será mostrado no próximo item de discussão dos 

resultados, o Ca se combinou em muito maior intensidade com os demais constituintes 

da solução do solo, principalmente os ânions orgânicos, quando comparado ao Mg, o 

que também interferiu no resultado final de atividade de cada elemento. 

                        Nas profundidades de 0,05-0,1, 0,1-0,2 m, concomitantemente à redução 

dos teores de Mg em solução, o gesso reduziu a atividade do Mg+2 (Figura 11), como 

conseqüência tanto do fornecimento de sulfato, que forma par iônico com o Mg, quanto 

da própria redução dos teores deste cátion devido à lixiviação. Para o Mg, o aumento da 

concentração na solução do solo correspondeu também ao aumento da atividade, 

obtendo-se correlações positivas e significativas em todas as profundidades (r = 0,85,    
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Figura 10 – Variação dos teores de magnésio na solução do solo, em função das 

doses de gesso, em duas profundidades. Barras verticais indicam o erro 

padrão da média 
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P < 0,0001; r = 0,99, P < 0,0001; r = 0,98, P < 0,0001; r = 0,98, P < 0,0001; r = 0,99,    

P < 0,0001; r = 0,66, P = 0,005 nas profundidades de 0-0,05; 0,05-0,1; 0,1-0,2; 0,2-0,4; 

0,4-0,6 e 0,6-0,8 m, respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

          

 

          Os teores de K na solução do solo foram afetados pela calagem apenas 

nas duas últimas profundidades (0,4-0,6 e 0,6-0,8 m) (Tabela 7). A calagem 

proporcionou decréscimo na concentração de K na solução do solo, sem diferença entre 

as formas de aplicação. Nas profundidades em que a calagem diminuiu os teores de K 

em solução, o efeito pode ser atribuído ao aumento da CTC nos sítios de carga variável, 

devido ao aumento do pH e da força iônica (Sposito, 1989). Desta maneira, como os 

teores de K nessas camadas foram muito baixos, pequenos aumentos na CTC do solo por 

ação da calagem foram suficientes para reduzir significativamente a concentração de K 

na solução. 

                          Não houve efeito dos tratamentos nas demais profundidades, indicando 

que um possível aumento da CTC com a calagem não foi suficiente para incrementar 

significativamente a adsorção de K e uma conseqüente redução na solução do solo. Os 

resultados discordam dos encontrados por Ciotta1, citado por Ciotta et al. (2004), que 
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Figura 11 – Variação da atividade do magnésio na solução do solo, em função das 
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nos tratamentos sem calcário, encontraram-se maiores teores de K na solução, em 

relação aos tratamentos com calagem, devido a menor CTC efetiva. 

 

Tabela 6. Valores da atividade de Mg+2 na solução do solo em função das formas de 

aplicação do calcário 
Profundidade Tratamento Média* 

m t ha-1 µmol kg-1 
   

0-0,05 Sem calcário 205,3 b 
 4,5 em superfície parcelado  (1,5 ano-1) 487,3 a 
 4,5 em superfície 406,0 a 
 4,5 incorporado 292,1 c 
   

0,05-0,1 Sem calcário 87,9 b 
 4,5 em superfície parcelado  (1,5 ano-1) 217,4 a 
 4,5 em superfície 227,5 a  
 4,5 incorporado 189,5 a 
   

0,1-0,2 Sem calcário 79,7 b 
 4,5 em superfície parcelado  (1,5 ano-1) 152,1 a 
 4,5 em superfície 151,1 a 
 4,5 incorporado 189,5 a 
   

0,2-0,4 Sem calcário 74,3 b 
 4,5 em superfície parcelado  (1,5 ano-1) 157,3 a 
 4,5 em superfície 156,4 a 
 4,5 incorporado 155,4 a 
   

0,4-0,6 Sem calcário 80,8  b 
 4,5 em superfície parcelado  (1,5 ano-1) 122,0 a 
 4,5 em superfície 119,8 a  
 4,5 incorporado 121,8 a 
   

0,6-0,8 Sem calcário      90,0  a 
 4,5 em superfície parcelado  (1,5 ano-1) 120,1 a 
 4,5 em superfície 110,3 a 
 4,5 incorporado 120,2 a 

*Significativo pelo teste Tukey a 5% . Médias seguidas pela mesma letra não diferem dentro de cada 
profundidade. 

 
 
 

 
 
 
1CIOTTA, M.N. Componentes da acidez do solo e calagem superficial em um Latossolo Bruno alumínico sob plantio 

direto há 20 anos. Lages, 100p. Dissertação (Mestrado) – Universidade do Estado de Santa Catarina.  
 



 40

Tabela 7. Teores de potássio na solução do solo em função das formas de aplicação de 

calcário 
Profundidade Tratamento Média* 

m t ha-1 mmol kg-1 
   

0-0,05 Sem calcário 0,73 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 0,65 a 
 4,5 em superfície 0,66 a 
 4,5 incorporado 0,69 a 
   

0,05-0,1 Sem calcário 0,38 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 0,31 a 
 4,5 em superfície 0,33 a 
 4,5 incorporado 0,33 a 
   

0,1-0,2 Sem calcário 0,26 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 0,22 a 
 4,5 em superfície 0,20 a 
 4,5 incorporado 0,20 a 
   

0,2-0,4 Sem calcário 0,20 a  
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 0,13 a 
 4,5 em superfície 0,13 a 
 4,5 incorporado 0,14 a 
   

0,4-0,6 Sem calcário 0,09 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 0,06 b 
 4,5 em superfície 0,05 b 
 4,5 incorporado 0,05 b 
   

0,6-0,8 Sem calcário 0,05 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 0,03 b 
 4,5 em superfície 0,03 b 
 4,5 incorporado 0,02 b 

*Significativo pelo teste Tukey a 5% . Médias seguidas pela mesma letra não diferem dentro de cada 
profundidade. 

 
 

                          Ao contrário, do que aconteceu para o Mg, o gesso não promoveu a 

redução do K na solução em nenhuma camada. Estes resultados estão de acordo com os 

encontrados por Quaggio et al. (1993), que trabalhando com até 9 t ha-1 não observaram 

lixiviação de K, mas apenas de Mg da camada arável para as mais profundas. 

Contrariamente, Caires et al. (1998) registraram a lixiviação de potássio para as camadas 

mais profundas com a aplicação de gesso, em amostragem realizada oito meses após a 

gessagem. Trabalhando na mesma área em que foram coletadas as amostras para a 
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realização do presente trabalho, Caires et al (2004), aos 43 meses após a gessagem, 

também não observou influência do gesso na lixiviação do K trocável do solo. 

       A ausência de efeito do gesso na lixiviação de K, segundo Ernani (1993), 

está relacionado ao poder tampão do solo (relação entre K trocável e K em solução), 

sendo que em solos com elevado poder tampão, não deve ser observada a lixiviação de 

K no solo, enquanto em solos de baixo poder tampão, a aplicação de doses baixas ou 

moderadas de gesso (iguais ou inferiores a 2 t ha-1) promove lixiviação deste nutriente. 

No entanto, não é possível afirmar se realmente estaria existindo um poder tamponante 

de K nesse solo e qual seria esse valor. Mas os valores de poder tampão de K em solos 

altamente intemperizados são considerados baixos (Prezotti et al., 1988). Por outro lado, 

o poder tampão de K pode ser aumentado no SPD com o aumento da CTC pelo acúmulo 

de MO e dos teores de K com adubações sucessivas e manutenção dos resíduos vegetais 

no solo. 

        A atividade do K+ na solução do solo não foi afetada pelos tratamentos, 

mesmo nas duas últimas profundidades, quando a calagem reduziu os teores deste cátion 

na solução, mesmo porque a redução foi pequena em relação ao tratamento sem 

calagem. Além disso, o K deve ter apresentado muito baixa associação com outros 

componentes da solução do solo (formação de pares iônicos), como o sulfato, fornecido 

via gesso. A atividade média do K+ na solução do solo foi  630; 320,7; 211,1; 148,5; 

73,1 e 50,3 µmol kg-1 nas profundidades de 0-0,05; 0,05-0,1; 0,1-0,2; 0,2-0,4; 0,4-0,6 e 

0,6-0,8 m, respectivamente. Exceto nas profundidades em que a calagem reduziu a 

concentração de K na solução, a atividade e teores em solução de K apresentaram 

correlação positiva e significativa. Considerando que a atividade reflete melhor a 

disponibilidade de um elemento em solução, o aumento da concentração de K 

normalmente corresponderá a um aumento da disponibilidade às plantas. No entanto, 

isto só poderia ser confirmado com a correlação com os teores foliares deste nutriente, o 

que deve ser aplicado também aos demais nutrientes. 
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4.1.4.3 Micronutrientes catiônicos 

 

                         Não foi possível a determinação dos teores de zinco (Zn) e cobre (Cu) na 

solução do solo, devido às concentrações muito baixas, estando abaixo do limite de 

detecção do aparelho empregado (ICP-OES). O manganês (Mn) foi o único 

micronutriente catiônico em que foi detectado o efeito dos tratamentos (Tabela 8), com 

efeito, apenas da calagem. Os teores de Mn encontrados, em muitos casos estão acima 

dos valores mencionados por Boekert (1991) para oitos Latossolos no estado do Paraná 

(0,2 a 1,1 µmol L-1). É valido salientar, que mesmo nas duas primeiras camadas, onde a 

calagem reduziu significativamente os teores de Mn em solução, os mesmos estão dentro 

dos limites apresentados pelo referido autor. 

                        O Fe, apesar de ter um comportamento muito semelhante ao do Mn 

quanto à variação do pH do solo, não foi afetado pela calagem e pela gessagem. Mesmo 

apresentando uma elevada variação de seus valores, indicado pelo erro padrão, o teor de 

Fe apresentou pequena tendência de queda com a profundidade (Figura 12), com maior 

diferença entre os teores encontrados nas duas primeiras camadas para as demais. Esta 

distribuição ao longo das camadas pode ser explicada pelos maiores valores de COD e I 

na superfície, promovendo maior deslocamento de Fe para a solução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 – Variação da concentração de Fe+3 na solução do solo nas profundidades 

de amostragem. Barras horizontais indicam o erro padrão da média 
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                        Uma das preocupações com a realização da calagem superficial em SPD, 

principalmente na aplicação de altas doses em aplicação única, é a elevação exagerada 

do pH e conseqüente redução da disponibilidade de micronutrientes catiônicos, como o 

Mn, gerando assim, vários questionamentos quanto à necessidade de parcelamento das 

doses. No entanto, a redução da disponibilidade deste elemento aos 58 meses após a 

realização da calagem, não se correlacionou com a forma de aplicação. Mas, por falta de 

informações ao longo deste período, não é possível avaliar o efeito da forma de 

aplicação, principalmente nos estágios iniciais. Pode-se afirmara apenas, que o efeito do 

calcário perdurou até no mínimo 58 meses, independentemente da forma que foi 

aplicado. Curtin & Simillie (1983), avaliando a alteração da composição da solução da 

camada superficial de vários solos americanos incubados com CaCO3 durante uma 

semana, obtiveram redução dos teores de Mn na solução do solo nas amostras incubadas, 

ficando os teores abaixo de 0,005 mg L-1. 
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Tabela 8. Valores de manganês na solução do solo em função das formas de aplicação 

do calcário 
Profundidade Tratamento Média* 

m t ha-1 µmol kg-1 
   

0-0,05 Sem calcário     3,2 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 0,8 b 
 4,5 em superfície 1,0 b 
 4,5 incorporado 1,0 b 
   

0,05-0,1 Sem calcário     1,4 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 0,6 b 
 4,5 em superfície 0,7 b 
 4,5 incorporado 0,8 b 
   

0,1-0,2 Sem calcário 0,9 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 0,6 a 
 4,5 em superfície 1,2 a 
 4,5 incorporado 0,3 a 
   

0,2-0,4 Sem calcário 3,2 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 1,6 a 
 4,5 em superfície 1,4 a 
 4,5 incorporado 1,2 a 
   

0,4-0,6 Sem calcário 2,5 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 3,5 a 
 4,5 em superfície 1,9 a 
 4,5 incorporado 2,2 a 
   

0,6-0,8 Sem calcário 3,5 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 3,2 a 
 4,5 em superfície 3,2 a 
 4,5 incorporado 3,3 a 

*Significativo pelo teste Tukey a 5% . Médias seguidas pela mesma letra não diferem dentro de cada 
profundidade. 

 

 

4.1.5 Ânions na solução do solo 

 

                        A calagem não promoveu alteração na concentração dos ânions na 

solução do solo em nenhuma das profundidades amostradas (Figura 13). Cambri (2004) 

também não observou efeito da aplicação de calcário nos teores de ânions na solução de 

solos cultivados sob SPD na camada de 0-0,2 m. Schreffler (2003) registrou que a 

calagem causa aumento da concentração de nitrato e de sulfato na solução do solo, 
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atribuído ao estímulo dos processos de mineralização após a adição carbonato de cálcio. 

Devido a esse estímulo à decomposição da MO nas camadas mais superficiais, o SO4
-2  

pode ficar mais sujeito á lixiviação. Mesmo, não tendo ocorrido efeito da calagem, 

observa-se maior acúmulo de sulfato nas camadas de 0,2-0,4 e 0,4-0,6 m, como 

resultado da lixiviação deste ânion das camadas superficiais. Caires et al. (1999) 

observaram que, após 40 meses, a calagem reduziu os teores de SO4
-2 na camada de 0-

0,05 m e os aumentou no subsolo (0,4-0,6 e 0,6-0,8 m). Em solos oxídicos, com 

propriedades anfóteras, o número e o sinal das cargas e o potencial elétrico de superfície 

são alteradas por práticas de manejo como a calagem e adubação fosfatada, modificando 

a capacidade de adsorção do SO4
-2, com reflexos na sua disponibilidade e movimentação 

no perfil do solo (Dinya & Camargo, 1995). A lixiviação de SO4
-2 para camadas mais 

profundas é conseqüência da competição pelos sítios de adsorção com fosfato e ânions 

orgânicos, maior recobrimento dos óxidos pela MO, diminuindo a adsorção, pH mais 

elevado e menor CTA encontrados nas primeiras camadas. 

A distribuição do Cl- possivelmente está relacionada ao seu fornecimento 

ao solo na adubação potássica como KCl e com sua dinâmica de movimentação no solo, 

ou seja, aumento da concentração na primeira camada com a adubações seguidas e 

ausência do revolvimento do solo, e lixiviação para a subsuperfície, onde acumula-se. 

Em termos de mobilidade no solo, o NO-
3 tem um comportamento muito similar ao do 

Cl-, com tendência de lixiviação para maiores profundidades. O NO-
3 apresentou 

distribuição muito semelhante à de COD e de MO do solo, devido à alta relação entre 

teor de NO-
3 e a decomposição da MO. O método de extração da solução do solo usado 

neste trabalho não parece adequado para estudos da dinâmica de nitrato na solução do 

solo, devido principalmente às alterações do comportamento da MO (mineralização 

durante a extração), além do que, o NO-
3 é uma dos componentes da solução do solo que 

apresenta grande variação temporal em sua concentração, devido à grande dependência 

das condições climáticas. Portanto, métodos que coletam a solução diretamente no 

campo, como no uso de lisímetros, podem ser mais indicados. 

                          O F- e PO-3
4 ao contrário dos dois ânions anteriores, apresentam 

mobilidade muito menor no solo e grande interação com a fase sólida. A redução de F 
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com o aumento da profundidade pode ser explicada pelo seu fornecimento via adubação 

fosfatada (contém F como impureza), que tende a se concentrar na superfície. 

Contrariamente ao F-, o PO-3
4 não apresentou diferença tão acentuada da primeira em 

relação às demais camadas. Seria esperado para esse nutriente, que seus teores em 

solução diminuíssem com o aumento da profundidade, pois no SPD, os maiores teores 

disponíveis de P encontram-se na camada mais superficial do solo. Contudo, apesar de 

pouco comum, pode ter ocorrido movimentação de fósforo no solo, intensificado pela 

forte competição com os ânions orgânicos pelos sítios de adsorção do solo e ao 

recobrimento dos óxidos pela MO, reduzindo a adsorção desse nutriente. 

            A aplicação de gesso eleva a concentração de SO4
-2 na solução do solo 

(Alva & Sumner, 1988). Isto foi confirmado com o aumento linear da concentração de 

sulfato na solução do solo até na profundidade de 0,6 m e de forma exponencial de    

0,6-0,8 m (Figura 14). A aplicação de 1 t ha-1 elevou a concentração de sulfato em 0,34; 

0,6; 0,7; 1,81 e 2,19 mmol kg-1 nas camadas de 0-0,05; 0,05-0,1; 0,1-0,2; 0,2-0,4 e 0,4-

0,6 m, respectivamente. Na camada de 0,6-0,8 m, foram observados incrementos 

significativos na concentração de sulfato somente a partir da penúltima dose aplicada. 

Caires et al. (1999) também observaram o incremento de SO4
-2 em todo o perfil do solo 

com a aplicação de gesso e com maior acúmulo nas profundidades de 0,4-0,6 e 0,6-0,8 

m. Deve-se destacar o efeito residual da aplicação de gesso, que mesmo após 55 meses 

de sua aplicação, continuou a incrementar os teores de sulfato na solução do solo. 
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Figura 13 – Variação dos teores de ânions analisados na solução do solo, nas 

profundidades de amostragem. Barras horizontais indicam o erro padrão 
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4.2 Especiação iônica dos elementos na solução do solo 
 
 
4.2.1 Distribuição das espécies de alumínio 
 
                         A forma Al+3, considerada mais tóxica as plantas, esteve presente em 

baixas porcentagens, no máximo 5,5% das espécies, mesmo no tratamento que não 

recebeu calagem ou gessagem (Tabelas 9, 10 e 11). Esta espécie foi de maior ocorrência 

nas duas primeiras camadas, devido aos maiores teores de Al+3. A espécie Al-COD foi, 

na média dos tratamentos, a espécie predominante até 0,4 m, camada que concentra a 

maioria do sistema radicular das culturas de interesse agrícola. Abaixo desta 

profundidade passou a alternar com Al-F na predominância de ligação com o Al. 

                        A complexação do Al pelo F- é de fundamental importância, 

principalmente em condições de acidez elevada (pH < 4,8) devido à baixa toxicidade da 

espécie formada (Alva & Summer, 1988). É importante salientar a magnitude de 

complexação do Al pelo F na solução do solo sob SPD encontrado no presente estudo. O 

F- apresentou papel muito mais importante do que o sulfato, que é o ânion considerado o 

principal responsável pela amenização da toxicidade do Al, principalmente após 

aplicação de gesso.  

                        A participação intensa do F- na complexação do Al poderia ser indicativo 

de ocorrência de contaminação na área do experimento, ou durante a obtenção da 

solução do solo. No entanto, os teor médio de F- encontrado nas as amostras foi de      

1,5 mg L-1, o qual está bem próximo do normalmente presente em condições naturais, ao 

redor de 1 mg L-1, e bem abaixo dos teores de áreas consideradas como poluídas             

(10 mg L-1) (Noemmik, 1953). A principal entrada de F nos sistemas agrícolas é por 

meio da aplicação de superfosfatos, mas possíveis efeitos nas plantas são geralmente 

insignificantes, já que a concentração é pequena (Adriano, 1986). 

                        No SPD, ânions orgânicos apresentam papel fundamental na química do 

Al (Salet, 1998), sendo os principais responsáveis pela redução da atividade do Al na 

solução do solo. O COD, juntamente com F-, apresentam o maior papel na complexação 

do Al em águas naturais (Shamshuddin, 2004). Cambri (2004) encontrou no SPD que a 
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proporção Al-COD na solução do solo era de aproximadamente de 85%, e esta 

distribuição foi pouco afetada pela calagem superficial.  

Tabela 9. Porcentagem das espécies de alumínio na solução do solo, em função das 

formas de aplicação do calcário 
Tratamento* Al+3 Al-OH AlSO4

+ Al-H2PO4 Al-F Al-COD 
 % 
  
 0-0,05 m  
       

T1 0,7 0,8 0,1 < 0,1 29,8 68,4 
T2 0,3 25,1 < 0,1 - 33,4 40,8 
T3 0,4 18,2 < 0,1 - 35,0 46,2 
T4 3,4 22,8 0,3 - 9,9 61,8 

  
 0,05-0,1 m 
       

T1 1,1 0,8 0,1 < 0,1 10,3 87,4 
T2 0,8 5,6 0,1 - 6,9 86,3 
T3 1,0 1,7 0,2 < 0,1 16,5 80,4 
T4 2,8 8,1 0,2 - 5,4 83,2 

  
  0,1-0,2 m 
       

T1 0,2 0,2 < 0,1 - 38,7 60,6 
T2 0,3 0,3 < 0,1 - 28,8 70,4 
T3 0,2 0,2 < 0,1 - 39,4 59,9 
T4 1,5 2,9 0,19 - 10,9 84,3 

  
 0,2-0,4 m  
       

T1 0,2 0,2 < 0,1 - 38,7 60,6 
T2 0,0 < 0,1 < 0,1 - 92,1 7,7 
T3 0,0 < 0,1 - - 94,2 5,6 
T4 0,3 0,3 0,1 - 30,7 68,5 

  
 0,4-0,6 m  
       

T1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 85,4 14,4 
T2 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 53,8 45,7 
T3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 82,8 17,0 
T4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 79,3 20,5 

  
 0,6-0,8 m 
       

T1 0,1 < 0,1 < 0,1 - 64,0 35,7 
T2 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 50,0 49,5 
T3 0,3 0,3 0,1 - 16,3 82,8 
T4 0,2 0,2 < 0,1 - 36,7 62,8 

*T1=testemunha; T2= 4,5 t ha-1 (3 aplicações de 1,5 t ha-1 ano-1); T3=4,5 t ha-1 aplicado em superfície; 
T4= 4,5 t ha-1 incorporado ao solo. 
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                         Adams et al. (1999) verificaram em solos ácidos da Nova Zelândia que o 

Al ligado ao COD se correlacionou fortemente com a concentração de substâncias 

húmicas dissolvidas. No SPD, com o aumento dos teores de MO no solo e conseqüente 

aumento da fração em solução da MO, o Al-COD também aumenta. 

           A proporção de Al-COD é variável ao longo do ano agrícola, porque tal 

complexação é estritamente dependente da presença da fração mais reativa da MO na 

solução, que por sua vez depende da atividade microbiana (Shamshuddin et al., 2004). 

Espera-se que ao longo de um ano agrícola, a fração Al-COD ocorra em maior 

proporção no verão (época de maior temperatura e umidade), do que na estação seca ou 

em períodos de veranicos, quando a participação de ânions inorgânicos pode apresentar 

maior relevância. 

                           Os ligantes orgânicos apresentam grande variação na estabilidade do 

complexo com alumínio, devido às diferenças estruturais e de grupos funcionais (Salet, 

1998). No entanto, no presente trabalho, não foi realizado o fracionamento dos tipos de 

ligantes orgânicos presentes na solução do solo, sendo apenas determinado o COD total, 

sem distinção entre ligantes de baixa ou alta massa molecular. Salet (1998) encontrou 

que os ligantes orgânicos de alta massa molecular (ácido fúlvico) foram os principais 

componentes orgânicos responsáveis pela redução da toxidez do Al no SPD. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Cambri (2004), com aproximadamente 80% do Al 

complexado com ácidos orgânicos de alta massa molecular. Em Espodossolos sob 

floresta, Hess et al. (2000) observaram que cerca de 80% do Al presente na solução do 

solo estavam complexados com ânions orgânicos e que somente 5 a 29% estavam 

ligados a ânions de baixa massa molecular. Portanto, acredita-se que, no presente 

trabalho, a maior parte do Al-COD também esteja representada pela fração do Al ligado 

a ânions de elevada massa molecular. 

 

 



                          A calagem, devido ao aumento do pH da solução, principalmente na 

primeira camada, promoveu aumento das formas hidroxiladas de Al (Al-OH), 

consideradas menos tóxicas aos vegetais do que a forma livre (Al+3) (Tabela 9). A faixa 

de variação do pH nesta camada foi de menor valor para a testemunha (pH 4,1) e maior 

para o calcário aplicado em superfície e parcelado em três anos (T2) (pH 6,1), que 

corresponderam respectivamente aos menores e maiores concentrações de Al-OH. As 

hidroxilas competem de forma intensa com outros ânions inorgânicos para complexarem 

o Al e em valores de pH 5,5 ou maiores, competem com sucesso com o F- pelo Al 

(Shamshuddin et al., 2004). Esses mesmos autores, com uso de regressão linear do tipo 

stepwise, verificaram que o pH da solução e a concentração total de F explicaram 91% 

da variação na concentração dos complexos Al-F. 

                        O Al-SO4 e Al-H2PO4 encontraram-se em proporção muito menor. Tanto 

o sulfato como o fosfato apresentam valores de constantes de ligação muito próximas, 

contudo, bem menores do que o par Al-F. Esses complexos seguem a ordem decrescente 

de estabilidade AlF2+ > AlH2PO4
2+ > AlSO4

+  com valores de log K0 iguais a 6,98, 3,50 e 

3,10, respectivamente (Lindsay & Walthall, 1995).  Conseqüentemente, o sulfato e o 

fosfato ligaram-se em pequena proporção com o Al. Em muitos casos, o par iônico entre 

alumínio e fosfato praticamente não existiu, devido à concentração muito baixa de 

fosfato na solução do solo. Tanto o sulfato como o fosfato, para as condições deste 

estudo, apresentaram pouca influência no comportamento do Al. 
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Tabela 10. Porcentagem das espécies de alumínio na solução do solo, em função da dose 

de gesso 
Dose de gesso Al+3 Al-OH Al-SO4

+ Al-H2PO4 Al-F Al-COD 
t ha-1 % 

  
 0-0,05 m  
  

0 0,7 0,7 0,1 < 0,1 29,8 68,4 
3 5,4 3,4 0,8 - 14,3 75,9 
6 2,3 1,5 0,5 - 19,6 75,9 
9 1,1 4,0 0,2 < 0,1 28,0 66,5 
  
 0,05-0,1 m 
  

0 1,1 0,8 0,1 < 0,1 10,3 87,4 
3 0,9 0,4 0,1 - 12,3 86,1 
6 1,6 0,9 0,2 - 9,5 87,6 
9 1,0 0,7 0,2 - 12,5 85,4 
  
 0,1-0,2 m 
  

0 0,2 0,2 < 0,1 - 38,7 60,6 
3 0,7 0,2 < 0,1 - 17,8 81,0 
6 0,3 0,1 < 0,1 - 48,1 51,2 
9 0,3 0,2 < 0,1 - 36,8 62,4 
  
  0,2-0,4 m   
  

0 0,2 < 0,1 < 0,1 - 65,0 34,8 
3 0,1 < 0,1 < 0,1 - 69,7 29,9 
6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 89,8 10,0 
9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 94,6 5,2 
  
 0,4-0,6 m  
  

0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 85,4 14,4 
3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 81,2 18,6 
6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 92,5 7,3 
9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 87,3 12,4 
  
 0,6-0,8 m  
  

0 0,1 < 0,1 < 0,1 - 64,0 35,7 
3 0,1 0,1 - - 58,6 41,1 
6 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 82,7 17,1 
9 < 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 80,3 19,3 

 

     Em comparação ao tratamento com apenas aplicação de calcário, na 

primeira camada, a aplicação de gesso ocasionou pequeno incremento da participação da 
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espécie Al-SO4
+, especialmente para das doses de 3 e 6 t ha-1. A forma de Al 

complexado com o SO4
-2 não é tóxico aos vegetais (Pavan et al., 1982). 

Conseqüentemente, em pH menores do que 4,8, este par iônico parece ser o principal 

responsável pela amenização da toxicidade de Al quando é aplicado o gesso (Alva & 

Sumner, 1988). No entanto, essa destacada participação do SO4
-2 não foi observada, 

sendo o COD e o F- em maior ou menor magnitude, os maiores responsáveis pela 

complexação do Al, dependendo da profundidade avaliada.  

    Quando foi aplicado apenas gesso, em relação à aplicação exclusiva de 

calcário, a principal alteração foi a redução da proporção ocupada pelas espécies 

hidroxiladas de Al. O pH do solo tem importante papel na formação de pares iônicos ou 

na precipitação do Al (Alva & Sumner, 1988). Conseqüentemente, a magnitude da 

amenização da toxicidade de Al pelo gesso é dependente do pH da solução do solo. 

A combinação de aplicação de calcário e gesso, também não alterou em 

grande intensidade a distribuição das espécies, em relação à aplicação exclusiva de cada 

um (Tabela 11), pois os principais ligantes do Al (COD e F-) não foram influenciados 

pelos tratamentos. O que parece, dentre as espécies de Al formadas na solução do solo, 

as formas hidroxiladas, de Al são as mais sensíveis às práticas de manejo, devido à sua 

correlação com o pH do solo. 
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Tabela 11. Porcentagem das espécies de alumínio na solução do solo, em função da dose 

de gesso no tratamento 4,5 t ha-1 de calcário em superfície (aplicação única)  
Dose de gesso Al+3 Al-OH Al-SO4 Al-H2PO4 Al-F Al-COD 

t ha-1 % 
  
 0-0,05 m  
  
0 0,4 18,2 < 0,1 - 35,0 46,2 
3 0,5 5,9 0,1 < 0,1 37,9 55,2 
6 0,6 37,9 0,1 - 21,6 39,6 
9 0,4 25,4 0,1 < 0,1 32,2 41,7 
       
 0,05-0,1 m 
  
0 1,0 1,7 0,2 < 0,1 16,5 80,4 
3 1,0 1,1 0,1 - 17,4 80,2 
6 1,3 2,3 0,2 - 15,8 80,1 
9 0,9 3,7 0,2 - 16,4 78,7 
       
 0,1-0,2 m  
  
0 0,2 0,2 < 0,1 < 0,1 39,4 59,9 
3 0,2 0,1 < 0,1 < 0,1 53,7 45,7 
6 0,6 0,3 0,1 0,3 3,37 95,4 
9 0,3 0,3 0,1 0,3 42,1 57,0 
       
 0,2-0,4 m  
  
0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 94,2 5,6 
3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 94,3 5,6 
6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 95,8 4,1 
9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 93,2 6,6 
       
  0,4-0,6 m  
  
0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 82,8 17,0 
3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 77,9 21,9 
6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 85,8 13,9 
9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 90,9 8,9 
       
 0,6-0,8 m  
  
0 0,3 0,2 0,1 - 16,3 82,8 
3 0,1 < 0,1 < 0,1 - 66,3 33,4 
6 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 69,3 30,3 
9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 89,1 10,6 

                       



 56
 

 

4.2.2 Distribuição das espécies de cálcio 

 
                        A forma livre Ca+2 foi a predominante até a camada de 0,1 m, seguida 

pelo Ca ligado ao carbono orgânico dissolvido (Ca-COD) (Tabelas 12, 13 e 14). Nas 

demais profundidades, em quase todos os tratamentos, o Ca-COD superou a 

concentração de sua forma livre. Esta alteração pode ser explicada pela queda acentuada 

dos teores de Ca+2 na solução do solo com o aumento da profundidade, e a manutenção 

de concentrações relativamente elevadas de COD, além de menor competição de outros 

cátions, por exemplo, o Al, pela ligação com COD. Este fato realça a importância do 

COD na dinâmica de cátions no SPD, principalmente quanto à alteração no potencial de 

movimentação desses cátions ao longo do perfil do solo. Até 0,2 m, a incorporação do 

calcário elevou a participação da forma livre de Ca e reduziu a porcentagem combinada 

com ânions orgânicos (Ca-COD). 

                       O Ca forma complexos na solução do solo com vários ânions inorgânicos 

(F-, NO-
3, Cl-, SO-2

4, PO-3
4) (Lindsay, 1979), e dentre os ânions inorgânicos, o SO-2

4  foi 

o par iônico em maior proporção com o cálcio. Os resultados de complexação de Ca 

com ânions inorgânicos estão de acordo com Chaves et al. (1991), ou seja, o NO-
3, Cl- e 

o SO-2
4 são os principais ligantes inorgânicos do Ca em solução, porque estão na 

composição da maioria dos fertilizantes de uso agrícola. A ligação de Ca com ânions 

inorgânicos segue a seguinte ordem de estabilidade: SO-2
4 > Cl > NO-

3. A estabilidade 

do complexo formado é dependente da atividade dos ânions em solução (Lindsay, 1979). 

A formação desses pares iônicos, além de atuar diretamente na mobilidade do cálcio 

(lixiviação), interfere na disponibilidade aos vegetais. Com esses pareamentos iônicos, o 

potencial químico ou a disponibilidade real do íon são diminuídos. Isso foi confirmado 

por Chaves et al. (1991), que concluíram que a absorção de Ca pelas raízes de cafeeiro 

diminuiu com a redução da sua valência, obtendo-se a seguinte ordem de absorção:   

Ca+2 > CaNO3
+ > CaCl+ > CaSO4

0.  

    A gessagem, mesmo elevando os teores de SO-2
4 na solução do solo, 

não conferiu incrementos significativos na porcentagem do CaSO4
0, que apresentou 
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distribuição constante ao longo dos tratamentos e das profundidades de amostragem. A 

calagem, gessagem ou aplicação conjunta não apresentaram efeitos evidentes na 

distribuição das espécies de cálcio, sendo as mudanças mais notadas na comparação 

entre as profundidades. Por exemplo, o Ca ligado ao nitrato apresentou maior 

participação na primeira camada, enquanto e o Ca-COD apresentou maior concentração 

nas maiores profundidades. A forma livre por sua vez diminuiu com o aprofundamento 

no perfil do solo. 

 

4.2.3 Distribuição das espécies de magnésio  

 

                         Ao contrário do observado para o Ca, a proporção de Mg livre foi muito 

maior do que a sua associação com ânions orgânicos e principalmente inorgânicos 

(Tabelas 15, 16 e 17). Dos ânions inorgânicos, o nitrato não formou par iônico em 

proporções significativas com o Mg, indicando pouca participação na movimentação em 

profundidade deste nutriente. Ânions orgânicos devem apresentar contribuição 

significativa ao movimento de Mg, pois foram os componentes da solução do solo que 

se combinaram em maior proporção com este cátion ao longo de todas as profundidades 

estudadas. 

                          O ânion inorgânico que possivelmente apresente maior participação na 

movimentação do Mg é o SO-2
4, o que pode explicar a intensificação da lixiviação de 

Mg quando é aplicado gesso no solo. O par iônico MgSO4
0 contribui significativamente 

para a concentração total deste cátion em solução quando a concentração SO-2
4 aumenta 

até acima de 10-4 mol L-1 (Lindsay, 1979). Segundo este autor, os complexos de Mg com 

Cl- e NO-
3 apresentam constantes de estabilidade semelhantes, mas ocuparão proporções 

insignificantes para as concentrações normalmente encontradas desses dois ânions em 

solução. 
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Tabela 12. Porcentagem das espécies de cálcio na solução do solo, em função das 

formas de aplicação do calcário 
Tratamento* Ca+2 Ca-COD CaNO+

3 CaCl+ CaSO0
4 

 % 
  
 0-0,05 m 
  

T1 58,3 40,9 0,1 < 0,1 0,5 
T2 51,9 47,4 0,1 < 0,1 0,4 
T3 53,7 45,6 0,1 < 0,1 0,4 
T4 86,1 13,1 0,2 < 0,1 0,4 

      
  0,05-0,1 m  
  

T1 65,2 34,2 0,1 < 0,1 0,3 
T2 57,6 41,8 < 0,1 < 0,1 0,4 
T3 62,4 36,7 0,1 < 0,1 0,5 
T4 80,8 18,7 < 0,1 < 0,1 0,3 

      
  0,1-0,2 m  
  

T1 42,2 57,4 < 0,1 < 0,1 0,2 
T2 39,5 60,0 < 0,1 < 0,1 0,2 
T3 39,9 59,6 < 0,1 < 0,1 0,2 
T4 70,6 28,8 0,1 < 0,1 0,3 

      
 0,2-0,4 m  
  

T1 37.9 61.6 < 0,1 0.04 0.3 
T2 33,6 65,6 < 0,1 < 0,1 0,7 
T3 38,2 61,0 < 0,1 < 0,1 0,6 
T4 41,3 58,0 < 0,1 < 0,1 0,5 

      
 0,4-0,6 m  
  

T1 34,9 64,6 < 0,1 < 0,1 0,3 
T2 31,9 67,5 < 0,1 < 0,1 0,4 
T3 37,5 61,7 < 0,1 < 0,1 0,5 
T4 37,0 62,4 < 0,1 < 0,1 0,4 

      
 0,6-0,8 m  
  

T1 36,0 63,6 < 0,1 < 0,1 0,2 
T2 31,6 67,9 < 0,1 < 0,1 0,4 
T3 39,0 60,2 < 0,1 < 0,1 0,7 
T4 36,0 63,5 < 0,1 < 0,1 0,3 

*T1=testemunha; T2= 4,5 t ha-1 (3 aplicações de 1,5 t ha-1ano-1); T3=4,5 t ha-1 aplicado em superfície; T4= 
4,5 t ha-1 incorporado ao solo. 
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Tabela 13. Porcentagem das espécies de cálcio na solução do solo, em função da dose de 

gesso 
Dose de gesso Ca+2 Ca-COD CaNO+

3 CaCl+ CaSO0
4 

t ha-1 % 
  
  0-0,05 m 
  

0 58,3 40,9 0,1 < 0,1 0,5 
3 88,7 10,2 0,3 < 0,1 0,6 
6 79,0 19,8 0,2 < 0,1 0,7 
9 68,0 31,0 0,2 < 0,1 0,6 
      
 0,05-0,1 m  
  

0 65,2 34,2 < 0,1 < 0,1 0,3 
3 61,0 38,4 < 0,1 < 0,1 0,3 
6 71,2 28,1 0,1 < 0,1 0,4 
9 62,1 37,1 0,1 < 0,1 0,6 
      
 0,1-0,2 m  
  

0 42,2 57,4 < 0,1 < 0,1 0,2 
3 57,9 41,7 < 0,1 < 0,1 0,2 
6 49,5 49,9 < 0,1 < 0,1 0,4 
9 47,5 51,9 < 0,1 < 0,1 0,4 
      
 0,2-0,4 m  
  

0 44,2 52,4 < 0,1 < 0,1 0,1 
3 44,2 55,3 < 0,1 < 0,1 0,3 
6 46,2 53,2 < 0,1 < 0,1 0,4 
9 45,0 54,0 < 0,1 < 0,1 0,8 
      
 0,4-0,6 m  
  

0 34,9 64,6 < 0,1 < 0,1 0,3 
3 43,2 56,3 < 0,1 < 0,1 0,3 
6 41,4 58,0 0,4 < 0,1 < 0,1 
9 42,5 56,1 < 0,1 < 0,1 1,2 
      
 0,6-0,8 m 
  

0 36,0 63,6 < 0,1 < 0,1 0,2 
3 37,9 61,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
6 36,8 63,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
9 35,1 63,9 < 0,1 < 0,1 0,8 
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Tabela 14. Porcentagem das espécies de cálcio na solução do solo, em função da dose de 

gesso no tratamento 4,5 t ha-1 de calcário em superfície (aplicação única) 
Dose de gesso Ca+2 Ca-COD CaNO+

3 CaCl+ CaSO0
4 

t ha-1 % 
  
 0-0,05 m  
  

0 53,7 45,6 0,1 < 0,1 0,4 
3 57,0 42,3 0,2 < 0,1 0,4 
6 65,2 33,8 0,2 < 0,1 0,5 
9 58,1 41,0 0,2 < 0,1 0,5 
      
  0,05-0,1 m  
  

0 62,4 36,7 0,1 < 0,1 0,5 
3 63,1 36,4 0,1 < 0,1 0,3 
6 69,0 30,3 0,1 < 0,1 0,4 
9 60,5 38,7 < 0,1 < 0,1 0,5 
      
 0,1-0,2 m  
  

0 39,9 59,6 < 0,1 < 0,1 0,2 
3 47,8 51,7 < 0,1 < 0,1 0,3 
6 50,0 49,4 < 0,1 < 0,1 0,3 
9 43,8 55,4 < 0,1 < 0,1 0,6 
      
 0,2-0,4 m  
  

0 38,2 61,0 < 0,1 < 0,1 0,6 
3 45,7 53,5 < 0,1 < 0,1 0,6 
6 44,2 54,6 < 0,1 < 0,1 1,0 
9 44,4 54,2 < 0,1 < 0,1 1,1 
      
 0,6-0,8 m  
  

0 37,5 61,7 < 0,1 < 0,1 0,5 
3 38,8 60,8 < 0,1 < 0,1 0,1 
6 35,3 63,9 < 0,1 < 0,1 0,6 
9 42,3 56,5 < 0,1 < 0,1 1,1 
      
 0,6-0,8 m  
  

0 39,0 60,2 < 0,1 < 0,1 0,7 
3 37,2 62,5 < 0,1 < 0,1 0,1 
6 34,5 65,1 < 0,1 < 0,1 0,1 
9 40,8 58,2 < 0,1 < 0,1 0,7 
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Tabela 15. Porcentagem das espécies de magnésio na solução do solo, em função das 

formas de aplicação do calcário 
Tratamento Mg+2 Mg-COD MgF+ MgCl+ MgSO0

4 
 % 
  
 0-0,05 m  
  

T1 92,8 6,5 < 0,1 < 0,1 0,7 
T2 91,0 8,3 < 0,1 < 0,1 0,6 
T3 91,6 7,8 < 0,1 < 0,1 0,5 
T4 98,0 1,5 - < 0,1 0,4 

      
 0,05-0,1 m 
  

T1 94,6 5,0 - < 0,1 0,4 
T2 92,7 6,7 - < 0,1 0,5 
T3 93,8 5,5 < 0,1 < 0,1 0,7 
T4 97,4 2,2 - < 0,1 0,3 

      
 0,1-0,2 m 
  

T1 87,6 11,9 < 0,1 < 0,1 0,4 
T2 86,3 13,1 < 0,1 < 0,1 0,5 
T3 86,5 12,9 < 0,1 < 0,1 0,5 
T4 95,6 3,9 - < 0,1 0,4 

  
 0,2-0,4 m 
  

T1 85,4 13,9 0,1 0,10 0,6 
T2 82,3 16,6 0,2 < 0,1 1,8 
T3 85,0 13,6 0,2 < 0,1 1,2 
T4 86,8 12,2 < 0,1 < 0,1 0,9 

      
 0,4-0,6 m  
  

T1 83,7 15,5 0,2 < 0,1 0,6 
T2 81,7 17,3 < 0,1 < 0,1 0,9 
T3 84,8 13,9 0,2 < 0,1 1,0 
T4 84,7 14,2 0,1 < 0,1 0,8 

      
 0,6-0,8 m  
  

T1 84,4 14,9 0,1 < 0,1 0,5 
T2 81,5 17,5 < 0,1 < 0,1 0,8 
T3 85,5 13,2 < 0,1 < 0,1 1,2 
T4 84,3 14,9 < 0,1 < 0,1 0,7 

*T1=testemunha; T2= 4,5 t ha-1 (3 aplicações de 1,5 t ha-1 ano-1); T3=4,5 t ha-1 aplicado em superfície; 
T4= 4,5 t ha-1 incorporado ao solo. 
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Tabela 16. Porcentagem das espécies de magnésio na solução do solo, em função da 

dose de gesso 
Doses de gesso Mg+2 Mg-COD MgF+ MgCl+ MgSO0

4 
t ha-1 % 

  
  0-0,05 m  
  
0 92,8 6,5 < 0,1 < 0,1 0,7 
3 98,2 1,1 - < 0,1 0,6 
6 96,7 2,4 - < 0,1 0,7 
9 94,9 4,3 < 0,1 < 0,1 0,7 
      
 0,05-0,1 m  
  
0 94,6 5,0 < 0,1 < 0,1 0,4 
3 93,6 5,9 < 0,1 < 0,1 0,4 
6 95,6 3,8 < 0,1 < 0,1 0,5 
9 93,6 5,6 < 0,1 < 0,1 0,7 
      
 0,1-0,2 m  
  
0 87,6 11,9 < 0,1 < 0,1 0,4 
3 92,9 6,7 < 0,1 < 0,1 0,3 
6 90,1 9,1 < 0,1 < 0,1 0,6 
9 89,4 9,8 < 0,1 < 0,1 0,7 
      
 0,2-0,4 m  
  
0 88,5 10,9 < 0,1 < 0,1 0,3 
3 88,2 11,0 < 0,1 < 0,1 0,6 
6 88,9 10,2 0,2 < 0,1 0,6 
9 87,9 10,5 0,3 < 0,1 1,3 
      
 0,4-0,6  
  
0 83,6 15,5 0,2 < 0,1 0,6 
3 87,8 11,4 0,1 < 0,1 0,5 
6 86,8 12,1 0,2 < 0,1 0,7 
9 86,4 11,4 0,2 < 0,1 1,9 
      
 0,6-0,8  
  
0 84,4 14,9 0,1 0,10 0,5 
3 85,7 14,0 < 0,1 0,13 < 0,1 
6 85,0 14,6 0,2 < 0,1 < 0,1 
9 83,1 15,1 0,1 < 0,1 1,6 
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Tabela 17. Porcentagem das espécies de magnésio na solução do solo, em função da 

dose de gesso no tratamento 4,5 t ha-1 de calcário em superfície (aplicação 

única) 
Doses de gesso Mg+2 Mg-COD MgF+ MgCl+ MgSO0

4 
t ha-1 % 

  
 0-0,05 m 
  
0 91,5 7,7 < 0,1 < 0,1 0,6 
3 92,5 6,8 < 0,1 < 0,1 0,6 
6 94,4 4,9 < 0,1 < 0,1 0,6 
9 95,2 4,1 < 0,1 < 0,1 0,6 
      
 0,05-0,1 m 
  
0 93,7 5,5 < 0,1 < 0,1 0,7 
3 94,1 5,4 < 0,1 < 0,1 0,4 
6 95,2 4,1 < 0,1 < 0,1 0,5 
9 93,2 5,9 < 0,1 < 0,1 0,7 
      
  0,1-0,2 m  
  
0 86,5 12,9 < 0,1 < 0,1 0,4 
3 89,7 9,6 < 0,1 < 0,1 0,4 
6 90,4 8,9 < 0,1 < 0,1 0,5 
9 87,7 11,1 < 0,1 < 0,1 1,0 
      
 0,2-0,4 m  
  
0 84,9 13,5 0,2 < 0,1 1,1 
3 88,4 10,3 0,2 < 0,1 1,0 
6 87,3 10,7 0,2 < 0,1 1,6 
9 87,2 10,6 0,2 < 0,1 1,9 
      
 0,4-0,6 m  
  
0 84,7 13,9 0,2 < 0,1 1,0 
3 86,0 13,4 0,12 < 0,1 0,3 
6 83,5 15,1 0,2 < 0,1 1,1 
9 86,4 11,5 0,2 < 0,1 1,8 
      
 0,6-0,8 m  
  
0 85,5 13,1 < 0,1 < 0,1 1,2 
3 85,1 14,2 0,1 0,1 0,3 
6 83,6 15,7 0,1 0,2 0,3 
9 86,0 12,2 0,3 < 0,1 1,3 
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4.2.4 Distribuição das espécies de potássio  

 

                       O K, ao contrário do Ca e Mg, encontrou-se predominantemente na forma 

iônica, sem combinar-se com os ânions orgânicos em solução (Tabelas 18, 19 e 20). A 

porcentagem de pares iônicos de K foi de, no máximo, 0,1% do total, ficando o restante 

o K como íon livre em solução, independentemente do tratamento empregado ou da 

profundidade de amostragem. Mesmo com aplicação de gesso, não foi observado o 

incremento da participação da forma de K ligado ao SO-2
4, podendo-se inferir, que essa 

pequena proporção refletiu na ausência de efeito do gesso na lixiviação deste cátion para 

camadas mais profundas. Geralmente, em solos bem drenados, os complexos formados 

com o K são de muito pouca importância e podem ser ignorados (Lindsay, 1979). 

 

4.2.5 Distribuição das espécies de ferro  
 
                        O Fe presente na solução do solo encontra-se predominantemente em 

duas formas: ligado à hidroxila e ao COD (Tabelas 21, 22 e 23). Uma participação muito 

baixa das espécies Fe-F foi constatada, e representam em média, menos de 0,01% da 

especiação do ferro em solução. 

                         Nos tratamentos em que houve a aplicação de calcário (Tabelas 21 e 23), 

principalmente nas duas primeiras camadas, houve efeito marcante da calagem em 

aumentar as formas hidroxiladas de Fe, dado pelo aumento do pH. A partir de 0,1 m, 

esta acentuada diferença deixou de existir ou foi diminuída, ocorrendo uma condição de 

equivalência entre as espécies Fe-OH e Fe-COD, ou até mesmo, maior proporção para 

esta última. 

Amaral (1997) realizou a especiação de solução percolada após a 

aplicação de CaF2 e observou que as formas predominantes de Fe na solução do solo 

eram as hidroxiladas, cerca de 99,9%, sendo o restante formas de ferro ligado ao nitrato 

ou fluoreto. Na especiação o autor, aparentemente não considerou a fração da matéria 

orgânica dissolvida na solução do solo, o que superestimou a participação das espécies 

de Fe ligado ao OH-.  
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Tabela 18. Porcentagem das espécies de potássio na solução do solo, em função das 

formas de aplicação do calcário 
Tratamento* K+ KSO-

4 KNO3 
 % 
  
 0-0,05 m 
  

T1 99,9 < 0,1 < 0,1 
T2 99,9 < 0,1 < 0,1 
T3 99,9 < 0,1 < 0,1 
T4 99,9 < 0,1 < 0,1 

    
 0,05-0,1 m  
  

T1 99,9 < 0,1 < 0,1 
T2 99,9 < 0,1 < 0,1 
T3 99,9 < 0,1 < 0,1 
T4 99,9 < 0,1 < 0,1 

    
 0,1-0,2 m  
  

T1 99,9 < 0,1 < 0,1 
T2 99,9 < 0,1 < 0,1 
T3 99,9 < 0,1 < 0,1 
T4 99,9 < 0,1 < 0,1 

    
 0,2-0,4 m  
  

T1 99,9 < 0,1 < 0,1 
T2 99,8 < 0,1 < 0,1 
T3 99,9 < 0,1 < 0,1 
T4 99,9 < 0,1 < 0,1 

    
  0,4-0,6 m 
  

T1 99,9 < 0,1 < 0,1 
T2 99,9 < 0,1 < 0,1 
T3 99,9 < 0,1 < 0,1 
T4 99,9 < 0,1 < 0,1 

    
 0,6-0,8 m  
  

T1 99,9 < 0,1 < 0,1 
T2 99,9 < 0,1 < 0,1 
T3 99,9 < 0,1 < 0,1 
T4 99,9 < 0,1 < 0,1 

*T1=testemunha; T2= 4,5 t ha-1 (3 aplicações de 1,5 t ha-1 ano-1); T3=4,5 t ha-1 aplicado em superfície;T4= 
4,5 t ha-1 incorporado ao solo. 
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Tabela 19. Porcentagem das espécies de potássio na solução do solo, em função da dose 

de gesso 
Doses de gesso K+ KSO-

4 KNO3 
t ha-1 % 

  
 0-0,05 m  
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,9 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 < 0,1 
9 99,9 < 0,1 < 0,1 
    
  0,05-0,1 m  
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,9 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 < 0,1 
9 99,9 < 0,1 < 0,1 
    
 0,1-0,2 m  
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,9 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 < 0,1 
9 99,9 < 0,1 < 0,1 
    
 0,2-0,4 m  
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,9 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 < 0,1 
9 99,9 < 0,1 < 0,1 
    
 0,4-0,6 m  
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,9 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 < 0,1 
9 99,8 < 0,1 < 0,1 
    
  0,6-0,8 m  
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,9 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 - 
9 99,8 < 0,1 < 0,1 

 
 
 



 67
 

Tabela 20. Porcentagem das espécies de potássio na solução do solo, em função da dose 

de gesso no tratamento 4,5 t ha-1 de calcário em superfície (aplicação única) 
Dose de gesso K+ KSO-

4 KNO3 
t ha-1 % 

  
 0-0,05 m  
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,9 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 < 0,1 
9 99,9 < 0,1 < 0,1 
    
 0,5-0,1 m  
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,9 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 < 0,1 
9 99,9 < 0,1 < 0,1 
    
 0,1-0,2 m  
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,9 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 < 0,1 
9 99,9 < 0,1 < 0,1 
    
  0,2-0,4 m  
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,9 < 0,1 < 0,1 
6 99,8 < 0,1 < 0,1 
9 99,8 < 0,1 < 0,1 
    
 0,4-0,6 m  
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,9 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 < 0,1 
9 99,8 < 0,1 < 0,1 
    
  0,6-0,8 m  
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,9 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 < 0,1 
9 99,9 < 0,1 < 0,1 

 
 

 

 



 68
 

Tabela 21. Porcentagem das espécies de ferro na solução do solo, em função das formas 

de aplicação do calcário 
Tratamento* Fe-OH Fe-COD 

 % 
  
 0-0,05 m  
  

T1 80,9 19,1 
T2 99,7 0,2 
T3 99,6 0,3 
T4 99,6 0,4 

   
 0,05-0,1 m 
  

T1 75,2 24,8 
T2 97,6 2,3 
T3 90,9 9,1 
T4 98,1 1,8 

   
  0,1-0,2 m  
  

T1 51,9 48,0 
T2 69,1 30,9 
T3 56,1 43,8 
T4 94,3 5,65 

   
 0,2-0,4 m  
  

T1 54,2 45,8 
T2 61,1 38,9 
T3 49,1 50,9 
T4 59,7 40,3 

   
 0,4-0,6 m  
  

T1 45,4 54,6 
T2 59,3 40,6 
T3 40,8 59,1 
T4 40,4 59,6 

   
 0,6-0,8 m  
  

T1 43,6 56,4 
T2 54,7 45,3 
T3 53,4 46,6 
T4 40,5 59,5 

*T1=testemunha; T2= 4,5 t ha-1 (3 aplicações de 1,5 t ha-1 ano-1); T3=4,5 t ha-1 aplicado em superfície; 
T4= 4,5 t ha-1 incorporado ao solo. 
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Tabela 22. Porcentagem das espécies de ferro na solução do solo, em função da dose de 

gesso 
Dose de gesso Fe-OH Fe-COD 

t ha-1 % 
  
 0-0,05 m  
  
0 80,6 19,1 
3 92,6 7,2 
6 85,9 14,1 
9 97,1 2,9 
   
  0,05-0,1 m  
  
0 75,2 24,8 
3 57,4 42,6 
6 73,5 26,5 
9 74,6 25,4 
   
  0,1-0,2 m  
  
0 52,0 48,0 
3 43,7 56,3 
6 38,6 61,4 
9 51,2 48,8 
   
 0,2-0,4 m 
  
0 37,6 54,6 
3 38,2 61,8 
6 37,8 62,1 
9 46,8 53,2 
   
  0,4-0,6 m  
  
0 45,4 54,9 
3 33,5 66,4 
6 44,3 55,6 
9 50,2 49,8 
   
  0,6-0,8 m  
  
0 43,6 56,4 
3 39,9 60,1 
6 46,5 53,4 
9 73,5 26,5 
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Tabela 23. Porcentagem das espécies de ferro na solução do solo, em função da dose de 

gesso no tratamento 4,5 t ha-1 de calcário em superfície (aplicação única) 
Dose de gesso Fe-OH Fe-COD 

t ha-1 % 
  
 0-0,05 m  
  
0 99,6 0,4 
3 98,6 1,4 
6 99,8 0,2 
9 99,7 0,3 
   
 0,05-0,1 m  
  
0 90,9 9,1 
3 83,8 16,2 
6 93,1 6,9 
9 96,5 3,5 
   
  0,1-0,2 m 
  
0 56,1 43,9 
3 51,1 48,9 
6 50,2 49,8 
9 70,5 29,5 
   
  0,2-0,4 m 
  
0 49,1 50,7 
3 50,5 49,4 
6 48,1 51,8 
9 59,3 40,5 
   
 0,4-0,6 m  
  
0 59,1 40,8 
3 52,6 47,4 
6 35,1 64,9 
9 35,7 64,2 
   
  0,6-0,8 m 
  
0 46,6 53,1 
3 53,1 46,9 
6 40,2 59,8 
9 35,2 64,7 
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4.2.6 Distribuição das espécies de manganês  
 
                        O Mn apresentou a combinação com vários ânions inorgânicos na 

solução do solo, sem se combinar, no entanto, com o COD (tabelas 24, 25 e 26). A 

forma predominante foi a livre (Mn+2), concordando com Camargo (1991), de que o Mn  

ocorre em solução sob diversas espécies (Mn+2, MnCl+, MnCO0 e MnSO0
4), mas nas 

condições redox de solos bem drenados, a espécie Mn+2 é a mais abundante, sendo as 

demais espécies, como as resultantes da hidrólise de Mn, Mn(OH)+ e Mn(OH)0
2, de 

menor importância. 

 A proporção de pares iônicos formados entre o Mn e demais íons em 

solução seguiu a seguinte ordem: sulfato > nitrato = cloreto = fluoreto. Praticamente, 

não foi encontrada variação das formas entre os tratamentos, doses e mesmo 

profundidades, o que demonstra que o Mn tem sua especiação química pouco alterada 

pelas práticas de manejo do solo ou pela composição da solução. 
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Tabela 24. Porcentagem das espécies de manganês na solução do solo, em função das 

formas de aplicação do calcário 
Tratamento* Mn+2 MnCl+ MnSO4 MnNO+

3 MnF+ 
 % 
  
  0-0,05 m  
  

T1 99,1 < 0,1 0,6 0,1 - 
T2 99,1 < 0,1 0,6 < 0,1 < 0,1 
T3 99,2 < 0,1 0,6 < 0,1 < 0,1 
T4 99,4 < 0,1 0,4 < 0,1 - 

      
  0,05-0,1 cm  
  

T1 99,5 < 0,1 0,3 < 0,1 - 
T2 99,3 < 0,1 0,5 < 0,1 - 
T3 99,1 < 0,1 0,6 0,1 - 
T4 99,6 < 0,1 0,2 < 0,1 - 

      
 0,1-0,2 m  
  

T1 99,4 < 0,1 0,4 < 0,1 < 0,1 
T2 99,3 < 0,1 0,5 < 0,1 < 0,1 
T3 99,3 < 0,1 0,5 < 0,1 < 0,1 
T4 99,4 < 0,1 0,4 < 0,1 - 

      
 0,2-0,4 m  
  

T1 99,1 < 0,1 0,7 < 0,1 < 0,1 
T2 98,1 < 0,1 1,6 < 0,1 0,1 
T3 98,5 < 0,1 1,2 < 0,1 0,1 
T4 98,9 < 0,1 0,9 < 0,1 < 0,1 

      
  0,4-0,6 m  
  

T1 98,1 < 0,1 0,8 < 0,1 < 0,1 
T2 98,8 < 0,1 1,0 < 0,1 < 0,1 
T3 98,7 < 0,1 1,1 < 0,1 < 0,1 
T4 98,9 < 0,1 0,9 < 0,1 < 0,1 

      
  0,6-0,8 m  
  

T1 99,2 < 0,1 0,6 < 0,1 < 0,1 
T2 98,9 < 0,1 1,0 < 0,1 < 0,1 
T3 98,5 < 0,1 1,3 < 0,1 < 0,1 
T4 99,1 < 0,1 0,8 < 0,1 < 0,1 

*T1=testemunha; T2= 4,5 t ha-1 (3 aplicações de 1,5 t ha-1 ano-1); T3=4,5 t ha-1 aplicado em superfície; 
T4= 4,5 t ha-1 incorporado ao solo. 
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Tabela 25. Porcentagem das espécies de manganês na solução do solo, em função da 

dose de gesso 
Dose de gesso Mn+2 MnCl+ MnSO4 MnNO+

3 MnF+ 
t ha-1 % 

  
 0-0,05 m  
  

0 99,1 < 0,1 0,6 0,1 - 
3 99,2 < 0,1 0,5 0,1 - 
6 99,0 < 0,1 0,7 0,1 - 
9 99,1 < 0,1 0,7 0,1 - 
      
 0,05-0,1 m  
  

0 99,5 < 0,1 0,3 < 0,1 - 
3 99,4 < 0,1 0,4 < 0,1 - 
6 99,3 < 0,1 0,5 < 0,1 - 
9 99,1 < 0,1 0,7 < 0,1 - 
      
 0,1-0,2 m  
  

0 99,4 < 0,1 0,4 < 0,1 < 0,1 
3 99,6 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 
6 99,2 < 0,1 0,6 < 0,1 < 0,1 
9 99,1 < 0,1 0,7 < 0,1 < 0,1 
      
 0,2-0,4 m  
  

0 99,6 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 
3 99,2 < 0,1 0,6 < 0,1 < 0,1 
6 99,1 < 0,1 0,6 < 0,1 < 0,1 
9 98,4 < 0,1 1,3 < 0,1 < 0,1 
      
  0,4-0,6 m  
  

0 99,1 < 0,1 0,7 < 0,1 < 0,1 
3 99,3 < 0,1 0,5 < 0,1 < 0,1 
6 99,0 < 0,1 0,8 < 0,1 < 0,1 
9 98,7 < 0,1 1,1 < 0,1 < 0,1 
      
  0,6-0,8 m  
  

0 99,2 < 0,1 0,6 < 0,1 < 0,1 
3 99,8 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 
6 99,7 < 0,1 0,6 < 0,1 < 0,1 
9 98,9 < 0,1 0,8 < 0,1 < 0,1 
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Tabela 26. Porcentagem das espécies de manganês na solução do solo, em função da 

dose de gesso no tratamento 4,5 t ha-1 de calcário em superfície (aplicação 

única) 
Dose de gesso Mn+2 MnCl+ MnSO4 MnNO+

3 MnF+ 
t ha-1 % 

  
 0-0,05 m  
  

0 99,2 < 0,1 0,6 0,1 < 0,1 
3 99,2 < 0,1 0,5 0,1 < 0,1 
6 99,1 < 0,1 0,6 0,1 < 0,1 
9 98,9 < 0,1 0,7 0,2 < 0,1 
      
 0,05-0,1 m  
  

0 99,1 < 0,1 0,6 0,1 - 
3 99,4 < 0,1 0,4 < 0,1 - 
6 99,3 < 0,1 0,5 < 0,1 - 
9 99,1 < 0,1 0,7 < 0,1 - 
      
 0,1-0,2 m  
  

0 99,3 < 0,1 0,5 < 0,1 < 0,1 
3 99,3 < 0,1 0,5 < 0,1 < 0,1 
6 99,3 < 0,1 0,5 < 0,1 < 0,1 
9 98,7 < 0,1 1,1 < 0,1 < 0,1 
      
 0,2-0,4 m  
  

0 98,5 < 0,1 1,2 < 0,1 < 0,1 
3 98,7 < 0,1 1,0 < 0,1 < 0,1 
6 98,0 < 0,1 1,7 < 0,1 < 0,1 
9 97,8 < 0,1 2,0 < 0,1 < 0,1 
      
 0,4-0,6 m  
  

0 98,7 < 0,1 1,1 < 0,1 < 0,1 
3 99,5 < 0,1 0,3 < 0,1 < 0,1 
6 98,5 < 0,1 1,3 < 0,1 < 0,1 
9 97,8 < 0,1 1,9 < 0,1 < 0,1 
      
 0,6-0,8 m 
  

0 98,5 < 0,1 1,3 < 0,1 < 0,1 
3 99,5 < 0,1 0,3 < 0,1 < 0,1 
6 99,4 < 0,1 0,3 < 0,1 < 0,1 
9 98.3 < 0,1 1,4 < 0,1 < 0,1 
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4.2.7 Distribuição das espécies de fósforo 
 

 Observou-se grande interação do P com os outros constituintes da 

solução do solo (Tabelas 27, 28 e 29). A quantidade HPO-
4 e H2PO-2

4 presente na 

solução do solo depende do pH (Havilin et al., 1999). Em pH igual a 7,2 há 

aproximadamente quantidades iguais dessas duas formas de fósforo em solução. Como 

os valores de pH da solução do solo encontrados estão bem abaixo de 7,2, a forma 

H2PO-
4 foi a espécie dominante encontrada.  

A espécie H2PO-
4, que pelas condições de pH normalmente encontrado 

nos solos agrícolas, é a forma mais absorvida pelas plantas, apresentou redução em sua 

concentração com os tratamentos empregados. O efeito da calagem pode ser atribuído 

tanto ao aumento do pH, quanto à elevação da concentração dos cátions em solução, 

aumentando a formação de pares iônicos. Esse último efeito também deve ser atribuído à 

aplicação de gesso. De maneira geral, a proporção dos pares iônicos formados entre 

fósforo e os cátions em solução seguiu a seguinte ordem para os tratamentos com 

calagem: Al > Mg > Fe ou Ca > K. No tratamento exclusivo com gesso agrícola, houve 

apenas a alteração das posições de Mg e Fe, devido ao não fornecimento de Mg. No 

entanto, esta seqüência não pode ser aplicada em todos os tratamentos e profundidades, 

indicando apenas uma tendência de combinação do P com os demais elementos, estando, 

contudo, sujeita a muitas interferências e variações.  

Como o teor de fósforo em solução é baixo em relação aos outros 

elementos (cátions de maneira geral), o impacto da redução da atividade do fosfato em 

solução pelos cátions é muito maior do que a redução da atividade destes pelo fosfato. 

Com o aumento da profundidade do solo, as espécies livres de fósforo, ou seja, que não 

formam par iônico com os cátions, passaram a representar maior concentração na 

solução do solo, devido à redução dos teores de cátions. 
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Tabela 27. Porcentagem das espécies de fósforo na solução do solo, em função das 

formas de aplicação do calcário 
Tratamento HPO4-2 H2PO4

- H3PO4 Al-HPO4 Al2PO4
-3 Ca-H2PO4 Mg-H2PO4 Fe-HPO4 K-H2PO4

 % 
  
 0-0,05 m   
  

T1 0,6 82,9 0,1 12,0 0,1 0,2 1,0 2,1 < 0,1 
T2 4,6 56,7 < 0,1 34,0 1,6 0,2 2,1 < 0,1 < 0,1 
T3 3,5 54,6 < 0,1 36,8 1,4 0,6 2,2 < 0,1 < 0,1 
T4 0,1 38,3 < 0,1 54,1 7,0 0,5 0,1 < 0,1 - 

          
 0,05-0,1 m  
  

T1 0,3 75,8 0,2 21,9 0,4 0,1 0,5 0,5 < 0,1 
T2 1,1 51,3 < 0,1 43,6 2,7 0,1 0,8 0,0 < 0,1 
T3 0,6 65,6 < 0,1 31,0 1,1 0,1 0,9 0,3 < 0,1 
T4 0,3 22,8 < 0,1 62,1 13,8 0,1 0,4 0,3 < 0,1 

          
 0,1–0,2 m  
  

T1 < 0,1 97,6 0,5 0,1 0,1 0,5 0,0 0,9 0,04 
T2 0,6 94,9 0,1 2,9 - 0,1 0,8 0,1 < 0,1 
T3 0,5 96,9 0,2 1,3 - 0,1 0,7 0,1 < 0,1 
T4 0,5 48,0 < 0,1 46,9 3,4 0,1 0,6 0,1 < 0,1 

          
 0,2–0,4 m  
  

T1 0,4 96,7 0,2 1,7 - 0,10 0,5 0,1 < 0,1 
T2 0,6 98,2 0,1 < 0,1 - < 0,1 0,7 - < 0,1 
T3 0,4 98,4 0,2 < 0,1 - 0,10 0,7 - < 0,1 
T4 0,5 95,8 0,1 2,3 - 0,11 0,9 - < 0,1 

          
 0,4–0,6 m - 
  

T1 0,4 98,8 0,2 < 0,1 - < 0,1 0,4 - - 
T2 0,6 98,2 0,1 < 0,1 - < 0,1 0,5 - - 
T3 0,3 98,7 0,2 < 0,1 - < 0,1 0,4 - - 
T4 0,3 98,7 0,2 < 0,1 - < 0,1 0,5 - - 

          
 0,6–0,8 m  
  

T1 0,4 98,8 0,2 < 0,1 - < 0,1 0,3 - - 
T2 0,5 98,6 0,1 0,1 - < 0,1 0,4 - - 
T3 0,4 96,4 0,1 1,8 - < 0,1 0,5 - - 
T4 0,3 98,6 0,2 0,2 - < 0,1 0,4 - - 

*T1=testemunha; T2= 4,5 t ha-1 (3 aplicações de 1,5 t ha-1 ano-1); T3=4,5 t ha-1 aplicado em superfície; 
T4= 4,5 t ha-1 incorporado ao solo. 
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Tabela 28. Porcentagem das espécies de fósforo na solução do solo, em função da dose 

de gesso 
Dose de gesso HPO4

-2 H2PO4
- H3PO4 Al-HPO4 Ca-H2PO4 Mg-H2PO4 Fe-HPO4 K-H2PO4 

t ha-1 % 
  
 0-0,05 m  
  
0 0,6 83,1 0,1 12,1 0,3 1,0 2,4 0,12 
3 0,1 27,0 < 0,1 71,5 0,2 0,2 0,7 < 0,1 
6 0,3 54,9 0,1 42,9 0,4 0,4 0,8 < 0,1 
9 0,8 49,6 < 0,1 47,9 0,4 0,8 0,2 < 0,1 
         
 0,05-0,1 m   
  
0 0,3 75,8 0,1 22,3 0,2 0,5 0,5 < 0,1 
3 0,3 87,2 0,2 11,0 0,2 0,3 0,5 < 0,1 
6 0,3 72,3 0,1 25,4 0,2 0,2 1,2 < 0,1 
9 0,4 81,0 0,1 16,5 0,3 0,2 1,1 < 0,1 
         
 0,1-0,2 m  
  
0 0,4 96,7 0,2 1,7 0,1 0,5 0,1 < 0,1 
3 0,2 92,6 0,3 5,6 0,2 0,4 0,5 < 0,1 
6 0,3 97,6 0,3 1,0 0,2 0,2 0,1 < 0,1 
9 0,4 96,8 0,2 1,7 0,2 0,2 0,2 < 0,1 
         
 0,2-0,4 m  
  
0 0,3 97,7 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 < 0,1 
3 0,3 98,5 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 < 0,1 
6 0,3 98,7 0,3 < 0,1 0,3 0,2 0,3 < 0,1 
9 0,3 98,8 0,2 < 0,1 0,2 0,2 0,3 < 0,1 
         
 0,4-0,6 m  
  
0 0,4 98,8 0,2 < 0,1 < 0,1 0,4 - < 0,1 
3 0,2 98,7 0,3 < 0,1 0,1 0,4 - < 0,1 
6 0,3 98,6 0,2 < 0,1 0,2 0,4 - < 0,1 
9 0,4 98,8 0,2 < 0,1 0,2 0,2 - < 0,1 
         
 0,6-0,8 m  
  
0 0,4 98,8 0,2 < 0,1 < 0,1 0,3 - - 
3 0,3 98,7 0,2 < 0,1 < 0,1 0,4 - - 
6 0,4 98,6 0,2 < 0,1 < 0,1 0,5 - - 
9 0,8 98,3 0,1 < 0,1 0,2 0,4 - - 
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Tabela 29. Porcentagem das espécies de fósforo na solução do solo, em função da dose 

de gesso no tratamento 4,5 t ha-1 de calcário em superfície (aplicação única) 
Dose de gesso HPO4

-2 H2PO4
- H3PO4 AlHPO4

+ CaH2PO4
+ MgH2PO4

+ FeHPO4
+ KH2PO4

t ha-1 % 
  
  0-0,05 m  
  
0 3,5 54,6 - 38,8 0,5 2,2 < 0,1 < 0,1 
3 2,0 65,5 < 0,1 29,5 0,5 1,9 0,2 < 0,1 
6 2,1 25,9 - 70,4 0,4 0,9 < 0,1 < 0,1 
9 3,8 51,9 < 0,1 41,4 0,7 1,8 < 0,1 < 0,1 
         
 00,5–0,1 m  
  
0 0,6 65,6 < 0,1 32,1 0,1 0,9 0,3 < 0,1 
3 0,5 77,0 0,1 20,1 0,3 1,0 0,5 < 0,1 
6 0,5 55,9 < 0,1 41,7 0,2 0,5 0,8 < 0,1 
9 0,0 58,1 1,0 39,4 0,2 0,6 < 0,1 < 0,1 
         
 0,1-0,2 m  
  
0 0,5 96,9 0,1 1,3 0,1 0,7 0,1 < 0,1 
3 0,4 96,3 0,2 0,7 0,1 1,0 1,0 < 0,1 
6 0,3 95,3 0,2 2,9 0,2 0,6 0,2 < 0,1 
9 0,6 96,0 0,1 2,1 0,2 0,5 0,2 < 0,1 
         
 0,2-0,4 m  
  
0 0,4 98,4 0,2 - 0,1 0,7 < 0,1 < 0,1 
3 0,4 97,0 0,2 < 0,1 0,2 0,8 < 0,1 < 0,1 
6 0,4 98,4 0,2 - 0,2 0,6 < 0,1 < 0,1 
9 0,5 98,1 0,1 < 0,1 0,2 0,8 < 0,1 < 0,1 
         
 0,4-0,6 m  
  
0 0,3 98,7 0,2 < 0,1 - 0,4 - - 
3 0,4 98,4 0,2 < 0,1 0,1 0,6 - - 
6 0,6 98,3 0,1 < 0,1 0,1 0,6 - - 
9 0,5 98,2 0,1 < 0,1 0,3 0,6 - - 
         
 0,6-0,8 m  
  
0 0,4 96,4 0,1 0,47 < 0,1 0,5 - - 
3 0,4 98,5 0,2 0,43 < 0,1 0,6 - - 
6 0,6 98,4 0,1 0,61 0,1 0,6 - - 
9 0,6 98,2 0,1 0,61 0,2 0,7 - - 
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4.2.8 Distribuição das espécies de S-sulfato 
 

Como esperado, o SO-2
4 foi a forma predominante de enxofre na solução 

do solo, independentemente do tratamento e da profundidade de amostragem (Tabelas 

30, 31 e 32). As principais alterações nas formas de enxofre podem ser esperadas 

somente em ambientes reduzidos, com a formação de várias espécies de sulfetos, o que 

não foi a condição do ambiente de estudo. 

Na solução do solo, o SO-2
4 apresentou a maior porcentagem ligação com 

o Mg principalmente, seguido pelo Ca, Al ou K. Mesmo com a predominância da forma 

livre de S na solução do solo, a solubilidade do SO-2
4 no solo é limitada pela 

solubilidade do CaSO4.2H2O (gesso), sendo que na concentração de Ca+2 de                

10-2,5 mol L-1, a de SO-2
4 deve ser limitada em   10-2,14 mol L-1 (Lindsay, 1979). Portanto, 

em aplicações de doses elevadas de calcário em superfície no SPD, é possível que em 

um primeiro momento a disponibilidade de SO-2
4 seja reduzida na solução do solo das 

camadas mais superficiais do solo. 

 

4.2.9 Distribuição das espécies de N-nitrato  
 
   Na solução do solo, o nitrato ocorreu predominantemente na forma livre 

(Tabelas 33, 34 e 35), independentemente do tratamento e da profundidade, indicando 

baixa combinação com demais elemento em solução e, formando par iônico  somente 

com o Ca e K. Amaral et al. (1998), realizando especiação iônica de solução percolada, 

observaram que o íon nitrato encontrava-se 100% na forma livre. 

 
4.2.10 Distribuição das espécies de cloreto 
 
    Assim como o nitrato, o cloreto também ocorreu na solução do solo 

predominantemente como íon livre (Tabelas 36, 37 e 38), sem variação entre 

tratamentos e profundidade de amostragem. Quando formou par iônico, foi somente com 

Ca e Mg, contribuindo, portanto para a lixiviação desses cátions, mesmo que em 

baixíssima escala. 
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Tabela 30. Porcentagem das espécies de S-sulfato na solução do solo, em função das 

formas de aplicação do calcário 
Tratamento* SO4

-2 AlSO+
4 MgSO0

4  CaSO0
4 KSO4

- 
 % 
  
 0-0,05 m  
  

T1 93,5 0,5 3,1 2,2 0,4 
T2 91,0 0,1 5,1 3,2 0,3 
T3 89,8 0,2 6,3 3,2 0,3 
T4 86,0 6,5 3,9 3,1 0,2 

      
  0,05-0,1 m  
  

T1 93,0 1,4 1,8 1,5 0,2 
T2 93,7 0,9 3,4 1,6 0,1 
T3 93,4 1,1 3,3 1,7 0,1 
T4 89,0 4,2 3,7 2,6 0,1 

      
  0,1-0,2 m  
  

T1 97,0 0,1 1,6 0,8 0,2 
T2 96,1 0,1 2,6 0,9 0,1 
T3 96,4 < 0,1 2,3 0,8 0,1 
T4 92,4 2,2 3,3 1,7 0,1 

      
 0,2-0,4 m  
  

T1 97,3 0,1 1,6 0,2 <0,1 
T2 96,7 - 2,2 0,7 < 0,1 
T3 96,5 - 2,3 0,8 < 0,1 
T4 96,0 0,1 2,7 0,8 < 0,1 

      
 0,4-0,6 m  
  

T1 97,9 - 1,3 0,4 < 0,1 
T2 97,6 - 1,5 0,5 < 0,1 
T3 97,7 - 1,4 0,5 < 0,1 
T4 97,6 - 1,6 0,5 < 0,1 

      
 0,6-0,8 m 
  

T1 98,0 - 1,1 0,5 < 0,1 
T2 98,0 - 1,3 0,4 < 0,1 
T3 97,2 - 1,5 0,6 - 
T4 98,0 - 1,3 < 0,1 < 0,1 

*T1=testemunha; T2= 4,5 t ha-1 (3 aplicações de 1,5 t ha-1 ano-1); T3=4,5 t ha-1 aplicado em superfície; 
T4= 4,5 t ha-1 incorporado ao solo. 
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Tabela 31. Porcentagem das espécies de S-sulfato na solução do solo, em função da dose 

de gesso 
Dose de gesso SO4

-2 HSO4
- AlSO4

+ MgSO0
4  CaSO0

4 KSO4
- 

t ha-1 % 
  

0-0,05 m  
 

0 93,5 < 0,1 0,5 3,1 2,2 0,4 
3 84,6 < 0,1 9,1 2,1 3,6 0,2 
6 90,0 < 0,1 3,3 2,0 4,0 0,3 
9 90,3 < 0,1 1,3 3,7 4,3 0,3 
       

0,05-0,1 m 
 

0 94,8 0,1 1,4 1,7 1,5 0,2 
3 95,6 0,1 0,8 1,1 1,9 0,1 
6 94,3 0,1 2,0 0,8 2,4 0,1 
9 95,3 0,1 0,9 0,7 2,6 0,2 
       

0,1-0,2 m  
 

0 97,0 0,1 0,1 1,6 0,8 0,2 
3 96,1 0,2 0,5 1,2 1,6 0,1 
6 97,0 0,2 < 0,1 0,7 1,7 0,1 
9 96,9 0,1 0,1 0,6 1,9 0,2 
       

 0,2-0,4 m  
 

0 97,0 0,1 0,1 1,6 0,8 0,1 
3 97,1 0,1 < 0,1 1,2 1,2 0,1 
6 96,9 0,1 - 1,0 1,6 0,1 
9 96,9 0,1 - 0,6 2,1 0,1 
       

0,4-0,6 m  
 

0 97,9 0,1 - 1,3 0,4 < 0,1 
3 97,3 0,2 - 1,5 0,8 < 0,1 
6 97,0 0,1 - 1,4 1,2 < 0,1 
9 97,2 0,1 - 0,6 1,8 < 0,1 
       

0,6-0,8 m  
 

0 97,9 0,1 - 1,1 0,5 < 0,1 
3 97,7 0,1 - 1,4 0,5 < 0,1 
6 97,3 0,1 - 1,7 0,7 < 0,1 
9 97,1 - - 1,1 1,5 < 0,1 
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Tabela 32. Porcentagem das espécies de S-sulfato na solução do solo, em função da dose 

de gesso no tratamento 4,5 t ha-1 de calcário em superfície (aplicação única) 
Dose de gesso SO4

-2 HSO4
- AlSO+

4 MgSO0
4  CaSO0

4 KSO4 
t ha-1 % 

  
0-0,05 m  

 
0 89,8 - 0,2 6,3 3,2 0,3 
3 89,9 < 0,1 0,3 5,6 3,7 0,3 
6 89,1 - 0,6 5,0 4,7 0,3 
9 89,4 - 0,2 5,2 4,7 0,2 
       

 0,05-0,1 m  
 

0 93,4 < 0,1 1,1 3,3 1,7 0,2 
3 92,2 < 0,1 0,8 3,4 3,1 0,2 
6 92,9 < 0,1 1,7 2,7 2,3 0,2 
9 93,4 < 0,1 0,9 2,8 2,5 0,2 
       

0,1-0,2 m  
 

0 96,4 0,1 < 0,1 2,3 0,8 0,1 
3 94,7 0,1 < 0,1 2,9 1,4 0,1 
6 95,8 0,1 0,2 1,9 1,7 < 0,1 
9 96,1 < 0,1 0,1 1,4 2,1 0,1 
       

0,2-0,4 m  
 

0 96,5 0,1 - 2,3 0,8 < 0,1 
3 95,7 0,1 - 2,4 1,5 0,1 
6 96,1 0,1 - 1,9 1,6 < 0,1 
9 95,2 0,1 - 2,3 2,2 < 0,1 
       

0,4-0,6 m  
 

0 97,7 0,1 - 1,4 0,5 < 0,1 
3 96,7 0,1 - 2,0 0,9 < 0,1 
6 96,9 < 0,1 - 1,7 1,1 < 0,1 
9 95,7 0,1 - 1,8 2,2 < 0,1 
       

0,6-0,8 m  
 

0 97,2 0,1 0,1 1,5 0,6 < 0,1 
3 97,1 0,1 - 1,9 0,7 < 0,1 
6 97,1 0,1 - 1,8 0,8 < 0,1 
9 95,8 0,1 - 2,1 1,8 < 0,1 
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Tabela 33. Porcentagem das espécies de N-nitrato na solução do solo, em função das 

formas de aplicação do calcário 
Tratamento* NO-

3 CaNO3
+ KNO3 

 % 
  
 0-0,05 m  
  

T1 99,9 < 0,1 < 0,1 
T2 99,9 < 0,1 < 0,1 
T3 99,9 < 0,1 < 0,1 
T4 99,9 < 0,1 < 0,1 

    
 0,5-0,1 m  
  

T1 99,9 < 0,1 < 0,1 
T2 99,9 < 0,1 < 0,1 
T3 99,9 < 0,1 < 0,1 
T4 99,9 < 0,1 < 0,1 

    
 0,1-0,2 m  
  

T1 99,9 < 0,1 < 0,1 
T2 99,9 < 0,1 < 0,1 
T3 99,9 < 0,1 < 0,1 
T4 99,9 < 0,1 < 0,1 

    
  0,2-0,4 m  
  

T1 99,9 < 0,1 < 0,1 
T2 99,9 < 0,1 < 0,1 
T3 99,9 < 0,1 < 0,1 
T4 99,9 < 0,1 < 0,1 

    
 0,4-0,6 m  
  

T1 99,9 < 0,1 < 0,1 
T2 99,9 < 0,1 < 0,1 
T3 99,9 < 0,1 < 0,1 
T4 99,9 < 0,1 < 0,1 

    
  0,6-0,8 m  
  

T1 99,9 < 0,1 < 0,1 
T2 99,9 < 0,1 < 0,1 
T3 99,9 < 0,1 < 0,1 
T4 99,9 < 0,1 < 0,1 

*T1=testemunha; T2= 4,5 t ha-1 (3 aplicações de 1,5 t ha-1 ano-1); T3=4,5 t ha-1 aplicado em superfície; 
T4= 4,5 t ha-1 incorporado ao solo. 
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Tabela 34. Porcentagem das espécies de N-nitrato na solução do solo, em função da dose 

de gesso 
Dose de gesso NO-

3 CaNO3
+ KNO3 

t ha-1 % 
  
 0-0,05 m  
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,8 < 0,1 < 0,1 
6 99,8 < 0,1 < 0,1 
9 99,8 < 0,1 < 0,1 
    
 0,5-0,1 m  
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,9 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 < 0,1 
9 99,9 < 0,1 < 0,1 
    
 0,1-0,2 m 
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,9 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 < 0,1 
9 99,9 < 0,1 < 0,1 
    
  0,2-0,4 m  
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,9 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 < 0,1 
9 99,9 < 0,1 < 0,1 
    
 0,4-0,6 m  
  
0 99,9 < 0,1 - 
3 99,9 < 0,1 - 
6 99,9 < 0,1 - 
9 99,9 < 0,1 - 
    
 0,6-0,8 m 
  
0 99,9 < 0,1 - 
3 99,9 < 0,1 - 
6 99,9 < 0,1 - 
9 99,9 < 0,1 - 
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Tabela 35. Porcentagem das espécies de N-nitrato na solução do solo, em função da dose 

de gesso no tratamento 4,5 t ha-1 de calcário em superfície (aplicação única) 
Dose de gesso NO-

3 CaNO3
+ KNO3 

t ha-1 % 
  
 0-0,05 m  
  
0 99,8 - < 0,1 
3 99,8 - < 0,1 
6 99,8 - < 0,1 
9 99,8 - < 0,1 
    
 0,5-0,1 m  
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,9 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 < 0,1 
9 99,9 < 0,1 < 0,1 
    
 0,1-0,2 m 
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,9 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 < 0,1 
9 99,9 < 0,1 < 0,1 
    
  0,2-0,4 m 
  
0 99,9 < 0,1 - 
3 99,9 < 0,1 - 
6 99,9 < 0,1 - 
9 99,9 < 0,1 - 
    
  0,4-0,6 m  
  
0 99,9 < 0,1 - 
3 99,9 < 0,1 - 
6 99,9 < 0,1 - 
9 99,9 < 0,1 - 
    
 0,6-0,8 m  
  
0 99,9 < 0,1 - 
3 99,9 < 0,1 - 
6 99,9 < 0,1 - 
9 99,9 < 0,1 - 
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Tabela 36. Porcentagem das espécies de cloreto na solução do solo, em função das 

formas de aplicação do calcário 
Tratamento Cl- CaCl+ MgCl+ 

 % 
  
 0-0,05 m 
  

T1 99,8 < 0,1 0,1 
T2 99,7 < 0,1 0,1 
T3 99,6 < 0,1 0,2 
T4 99,7 < 0,1 0,1 

    
 0,5-0,1 m  
  

T1 99,8 < 0,1 < 0,1 
T2 99,8 < 0,1 0,1 
T3 99,8 < 0,1 0,1 
T4 99,7 < 0,1 0,1 

    
 0,1-0,2 m 
  

T1 99,9 < 0,1 < 0,1 
T2 99,9 < 0,1 < 0,1 
T3 99,9 < 0,1 < 0,1 
T4 99,8 < 0,1 < 0,1 

    
 0,2-0,4 m  
  

T1 99,9 < 0,1 < 0,1 
T2 99,9 < 0,1 < 0,1 
T3 99,9 < 0,1 < 0,1 
T4 99,9 < 0,1 < 0,1 

    
 0,4-0,6 m  
  

T1 99,9 < 0,1 < 0,1 
T2 99,9 < 0,1 < 0,1 
T3 99,9 < 0,1 < 0,1 
T4 99,9 < 0,1 < 0,1 

    
 0,6-0,8 m  
  

T1 99,9 < 0,1 < 0,1 
T2 99,9 < 0,1 < 0,1 
T3 99,9 < 0,1 < 0,1 
T4 99,9 < 0,1 < 0,1 

*T1=testemunha; T2= 4,5 t ha-1 (3 aplicações de 1,5 t ha-1 ano-1); T3=4,5 t ha-1 aplicado em superfície; 
T4= 4,5 t ha-1 incorporado ao solo. 
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Tabela 37. Porcentagem das espécies de cloreto na solução do solo, em função da dose 

de gesso 
Dose de gesso Cl- CaCl+ MgCl+ 

t ha-1 % 
  
 0-0,05 m  
  
0 99,8 < 0,1 < 0,1 
3 99,7 < 0,1 < 0,1 
6 99,7 < 0,1 < 0,1 
9 99,7 < 0,1 0,1 
    
 0,5-0,1 m 
  
0 99,8 < 0,1 < 0,1 
3 99,9 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 < 0,1 
9 99,9 < 0,1 < 0,1 
    
 0,1-0,2 m  
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,9 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 < 0,1 
9 99,9 < 0,1 < 0,1 
    
 0,2-0,4 m 
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,9 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 < 0,1 
9 99,9 < 0,1 < 0,1 
    
  0,4-0,6 m  
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,9 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 < 0,1 
9 99,9 < 0,1 < 0,1 
    
 0,6-0,8 m  
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,9 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 < 0,1 
9 99,9 < 0,1 < 0,1 
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Tabela 38. Porcentagem das espécies de cloreto na solução do solo, em função da dose 

de gesso no tratamento 4,5 t ha-1 de calcário em superfície (aplicação única) 
Dose de gesso Cl- CaCl+ MgCl+ 

t ha-1 % 
  
 0-0,05 m  
  
0 99,6 < 0,1 0,2 
3 99,6 0,1 0,2 
6 99,6 0,1 0,2 
9 99,6 0,1 0,2 
    
 0,5-0,1 m  
  
0 99,8 < 0,1 0,1 
3 99,8 < 0,1 0,1 
6 99,8 < 0,1 < 0,1 
9 99,8 < 0,1 < 0,1 
    
 0,1-0,2 m 
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,8 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 < 0,1 
9 99,9 < 0,1 < 0,1 
    
  0,2-0,4 m 
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,8 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 < 0,1 
9 99,8 < 0,1 < 0,1 
    
 0,4-0,6 m  
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,9 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 < 0,1 
9 99,9 < 0,1 < 0,1 
    
 0,6-0,8 m  
  
0 99,9 < 0,1 < 0,1 
3 99,9 < 0,1 < 0,1 
6 99,9 < 0,1 < 0,1 
9 99,9 < 0,1 < 0,1 
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4.3 Fracionamento do Al na fase sólida do solo e efeito dos tratamentos  

 

Não houve interação significativa entre calagem e gessagem na redução 

do Al trocável do solo. A calagem promoveu redução do Al+3 até 0,4 m (Tabela 39). Nas 

profundidades de 0,05-0,1 e 0,1-0,2 m a calagem incorporada diferiu da calagem em 

superfície, conferindo maior redução do Al+3. Oliveira & Pavan (1996) também 

observaram a redução do Al trocável até 0,4 m de profundidade aos 32 meses após a 

calagem em superfície. Caires et al. (1998) encontraram diminuição do Al trocável até 

0,2 m aos 28 meses da realização da calagem. Nos tratamentos que receberam calagem 

os teores de Al, na camada de 0-0,05 m, ficaram abaixo do limite de detecção da 

metodologia utilizada para determinação do Al (extração com KCl e titulação com 

NaOH), devido aos elevados teores de MO e pH mais elevado. 

 O efeito da aplicação superficial do gesso na redução do Al trocável após 

55 meses ocorreu somente na última profundidade (Figura 15). Possivelmente, os efeitos 

nas demais camadas deixaram de existir, devido ao longo período transcorrido da 

instalação do experimento até as determinações. Num tempo bem menor após a 

gessagem (14 meses), Caires et al. (1999) encontraram que aplicação superficial do 

gesso provocou redução do Al trocável nas camadas de 0,05-0,1, 0,2-0,4, 0,4-0,6 e     

0,6-0,8 m  num Latossolo Vermelho distrófico. 

 Muitos mecanismos são atribuídos como responsáveis pela redução desta 

forma de Al no solo, tais como o aumento do pH da solução do solo, complexação do Al 

pelo fluoreto presente como impureza no gesso e também a formação do par iônico 

AlSO4
+ (Shaimberg et al., 1989). Além da redução da saturação com Al do complexo de 

troca, também são observados acréscimos significativos dos teores de Ca+2, elevando a 

V% em profundidade. 

 

 



Tabela 39. Teores de Al extraído com KCl em função das formas de aplicação do 

calcário 
Profundidade Tratamento Média* 

m t ha-1 mmolc kg-1 
   

0-0,05 Sem calcário 1,40 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1)    nd** 
 4,5 em superfície nd 
 4,5 incorporado nd 
   

0,05-0,1 Sem calcário  4,7 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1)  1,1 b 
 4,5 em superfície  1,0 b 
 4,5 incorporado  0,4 c 
   

0,1-0,2 Sem calcário 6,6 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1)  4,8 b 
 4,5 em superfície  4,2 b 
 4,5 incorporado  1,1 c 
   

0,2-0,4 Sem calcário 6,0 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 3,8 b 
 4,5 em superfície 3,6 b 
 4,5 incorporado 3,0 b 
   

0,4-0,6 Sem calcário 3,9 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 2,6 a 
 4,5 em superfície 2,8 a 
 4,5 incorporado 2,5 a 
   

0,6-0,8 Sem calcário 2,0 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 1,8 a 
 4,5 em superfície 1,5 a 
 4,5 incorporado 1,4 a 

*Significativo pelo teste Tukey a 5% . Médias seguidas pela mesma letra não diferem dentro de cada 
profundidade. ** não detectado. 
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A calagem também promoveu a redução do Al-CuCl2, mas somente nas 

profundidades de 0-0,05 e 0,1-0,2 m (Tabela 40). Não foi observado efeito da gesssagem 

nos teores de Al extraídos em CuCl2 em nenhuma profundidade. Na primeira camada 

não houve efeito das formas de aplicação do calcário na redução do Al-CuCl2. Na 

profundidade de 0,1-0,2 m a calagem incorporada diferiu da calagem superficial, 

conferindo maior redução aos teores de Al extraído. Figueiredo & Almeida (1991), 

trabalhando com 26 amostras de solos ácidos de Santa Catarina, observaram que os 

teores de Al extraído com CuCl2 reduziram com o aumento da dose de calcário. 

Contudo, o uso da solução de CuCl2 não constitui um método adequado para avaliar o 

Al precipitado pela calagem, porque o pH baixo dessa solução tamponada (3,3) diminui 

o pH da mistura solo/solução, podendo redissolver o alumínio já precipitado. Figueiredo 

& Almeida (1991) concluíram em seu trabalho que o emprego de CuCl2 para quantificar 

as formas não trocáveis de Al em solos calcareados não foram adequados, por 

ocasionarem a redissolução do Al (Oates & Kamprath, 1983). 

   Kamprath (1970) encontrou que foi requerido o dobro da doses de calcário 

para neutralizar todo o Al trocável em Ultissolos ácidos, sugerindo que há outras formas 

de Al reativo no solo que não são trocáveis com o KCl, mas reagem com o calcário, e 
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Figura 15 - Variação do teor de Al trocável, em função da gessagem, na   

profundidade de 0,6-0,8 m 

y = - 0,07x + 1,96 
R2 = 0,50 
P = 0,01 
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que as formas reativas não trocáveis de Al devem tornar-se significantes fontes 

fitotóxicas de Al com o tempo. Em solos sob SPD, como foi observado, grande parte do 

Al do solo encontrou-se numa forma não trocável, portanto estas formas devem 

apresentar importante contribuição na dinâmica do Al. 

 

Tabela 40. Teores de Al extraído com CuCl2 em função das formas de aplicação do 

calcário 
Profundidade Tratamento Média* 

m t ha-1 mmolc kg-1 
   

0-0,05 Sem calcário 39,6 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 21,7 b 
 4,5 em superfície 19,9 b 
 4,5 incorporado 19,7 b 
   

0,05-0,1 Sem calcário 41,6 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 35,4 a 
 4,5 em superfície 32,9 a 
 4,5 incorporado 26,3 a 
   

0,1-0,2 Sem calcário 49,11 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 42,06 b 
 4,5 em superfície 37,33 b 
 4,5 incorporado 30,08 c 
   

0,2-0,4 Sem calcário 43,61 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 41,22 a 
 4,5 em superfície 39,74 a 
 4,5 incorporado 32,38 a 
   

0,4-0,6 Sem calcário 37,38 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 32,49 a 
 4,5 em superfície 32,93 a 
 4,5 incorporado 29,97 a 
   

0,6-0,8 Sem calcário 34,88 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 29,49 a 
 4,5 em superfície 31,24 a  
 4,5 incorporado 25,60 a 

*Significativo pelo teste Tukey a 5% . Médias seguidas pela mesma letra não diferem dentro de cada 
profundidade. 

 
 

  A calagem afetou significativamente o Al complexado pela matéria 

orgânica apenas na camada de 0-0,05 m, mas não houve diferença entre as formas de 

aplicação (Tabela 41). O efeito do calcário em reduzir o Al ligado à MO é dado tanto 
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pelo aumento do pH do solo, quanto pelo aumento da concentração de Ca e Mg oriundos 

da calagem, que provocam o deslocamento deste alumínio que estava nos complexos 

orgânicos. Mendonça & Rowell (1994) observaram redução do Al complexado pela MO 

na camada superficial do solo (0-0,08 m) com aplicação de calcário, devido à remoção 

do Al pelo Ca oriundo do calcário, mas, no entanto, esse Al foi precipitado, pois não foi 

detectado aumento dos teores trocáveis. 

 

Tabela 41. Teores de Al complexado com MO do solo em função das formas de 

aplicação do calcário 
Profundidade Tratamento Média* 

m t ha-1 mmolc kg-1 
   

0-0,05 Sem calcário 36,70 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 19,56 b 
 4,5 em superfície 18,63 b 
 4,5 incorporado 21,51 b 
   

0,05-0,1 Sem calcário 36,93 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 34,35 a  
 4,5 em superfície 31,87 a 
 4,5 incorporado 25,94 a 
   

0,1-0,2 Sem calcário 42,55 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 33,16 a 
 4,5 em superfície 37,31 a  
 4,5 incorporado 30,00 a 
   

0,2-0,4 Sem calcário 37,63 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 37,43 a 
 4,5 em superfície 35,21 a 
 4,5 incorporado 29,54 a 
   

0,4-0,6 Sem calcário 33,45 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 30,16 a 
 4,5 em superfície 29,09 a 
 4,5 incorporado 26,50 a 
   

0,6-0,8 Sem calcário 32,88 a 
 4,5 em superfície parcelado (1,5 ano-1) 27,72 a 
 4,5 em superfície 29,77 a 
 4,5 incorporado 26,42 a 

*Significativo pelo teste Tukey a 5% . Médias seguidas pela mesma letra não diferem dentro de cada 
profundidade. 
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Em todos os tratamentos e profundidades de amostragem, a quantidade de 

Al extraído com o CuCl2 foi muito maior do a de extraído com KCl em. O Al extraído 

em CuCl2 foi na média dos tratamentos, 70,2; 35,6; 13,8; 10,4; 11,4; 19,0 vezes maior 

do que o Al extraído em KCl nas profundidades de 0-0,05, 0,05-0,1, 0,1-0,2, 0,2-0,4, 

0,4-0,6 e 0,6-0,8 m, respectivamente. A elevada diferença existente entre do Al extraído 

e CuCl2 e Al KCl, principalmente nas duas primeiras camadas é devido aos altos teores 

de MO, que atua na complexação do Al. Juo & Kamprath (1979) também obtiveram 

maiores valores de Al extraídos com CuCl2. Com exceção das duas primeiras 

profundidades, os valores de Al extraídos com CuCl2 em relação aos extraídos com KCl 

estão bem próximos dos encontrados pelos referidos autores, em trabalho realizado em 

horizontes superficiais de vários solos, entre eles Oxisolos. 

Os teores de Al extraídos com KCl ou CuCl2, além dos próprios teores 

absolutos de Al e de MO, dependem também da constituição mineralógica do solo. A 

diferença entre o Al extraído em CuCl2 e KCl nos horizontes superficiais pode ser 

atribuída principalmente aos complexos Al-MO, enquanto que no subsolo, a quantidade 

muito maior de Al extraído pelo CuCl2 deve ser atribuída aos polímeros Al-OH, bem 

como as formas meta estáveis de hidróxidos e oxi hidróxidos de Al, devido ao baixo pH 

da solução de cobre (Juo & Kamprath, 1979).  Este fato foi comprovado pelos autores 

mediante a acidificação da solução de KCl com ácido clorídrico a pH 3,0, obtendo 

extração semelhante de Al em subsuperfície em relação ao CuCl2; no entanto, na camada 

superficial, o CuCl2 continuou a extrair 20 vezes mais Al. Desta maneira, no presente 

trabalho, como foi observada redução dos teores de MO com o aumento da 

profundidade, possivelmente houve uma redução relativa dos complexos Al-MO e 

aumento dos polímeros de Al-OH, nos teores de Al extraídos com o cloreto de cobre. 

  Em todas as profundidades o Al-KCl e o Al-CuCl2 apresentaram 

correlação positiva e significativa (r = 0,87, P < 0,0001; r = 0,72, P = 0,02; r = 0,80,      

P = 0,02; r = 0,53, P = 0,03; r = 0,75, P = 0,0008; r = 0,6, P = 0,01 para as 

profundidades de 0-0,05, 0,05-0,1, 0,1-0,2, 0,2-0,4, 0,4-0,6 e 0,6-0,8 m, 

respectivamente) indicando que estas duas formas de Al estão em equilíbrio. 

Possivelmente, o Al extraído pelo CuCl2 é responsável pela reposição do Al trocável, 
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quando este é neutralizado pela calagem e/ou gessagem, atuando desta maneira como 

forma tamponante de Al no solo. Estas duas formas de Al apresentaram uma correlação 

negativa com pH do solo em todas as profundidades. Estas correlações negativas 

indicam, que à medida que há elevação do pH do solo, ocorre aumento das formas 

precipitadas de Al, mesmo estando a ligado à MO. 

A porcentagem de complexação de Al pela MO foi 98,5; 95,4; 91,3; 89,4; 

91,0 e 90,6 para as profundidades de 0-0,05; 0,05-0,1; 0,1-0,2; 0,2-0,4; 0,4-0,6 e        

0,6-0,8 m, respectivamente.  O Al complexado pela MO não apresentou correlação com 

os teores de C orgânico do solo em nenhuma das profundidades, indicando que a 

complexação não depende exclusivamente dos teores de C orgânico do solo, mas 

também do grau do humificação desta matéria orgânica (atividade de seus radicais). 

As formas não trocáveis do alumínio, embora não exerçam efeitos 

fitotóxicos diretos, atuam no tamponamento do pH do solo e afetam tanto a atividade do 

Al+3 na solução do solo (Juo & Kamprath, 1979), como a necessidade de calcário 

(Figueiredo & Almeida, 1979). No SPD, a maior parte do Al extraído está complexado 

pela MO; portanto, esta deve ser a forma de alumínio predominantemente em controlar a 

atividade do Al na solução do solo. No entanto, o Al-CuCl2 parece não esta atuando 

diretamente no controle da atividade dos íons Al+3 em solução, pois em nenhuma 

profundidade foi observada correlação entre os teores de Al-CuCl2 e atividade. A 

atividade do íon Al+3 se correlacionou somente com o Al trocável (r = 0,48, P = 0,05;     

r = 0,56, P = 0,02 nas profundidades de 0-0,05 e 0,05-0,1 m, respectivamente). Mas, 

como nestas duas profundidades também foi encontrada correlação positiva entre        

Al-KCl e Al-CuCl2, pode-se dizer que o Al extraído com CuCl2 atua de maneira indireta 

no controle da atividade do Al em solução.  

Apesar da fase líquida e sólida do solo encontrarem-se em equilíbrio, os 

teores de Al em solução não se correlacionaram de forma significativa com nenhuma das 

formas de Al da fase sólida do solo. A concentração e a atividade do Al em solução 

depende não só dos mecanismos que controlam sua distribuição entre a fase sólida e 

líquida, mas também do seu comportamento físico-químico na solução (Kaminsk & 

Rheinheimer, 2000), devido ao comportamento do Al em solução de estar sempre 
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combinado com outros elementos constituintes do meio, daí a importância do 

fracionamento do Al, tanto na fase líquida quanto na sólida do solo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 
- A calagem realizada em superfície ou incorporada elevou o pH da solução do 

solo até 0,2 m. Com exceção da camada 0-0,05 m, quando o calcário foi 

incorporado, os teores de Ca e Mg em solução foram incrementados até 0,2 e 0,6 

m, respectivamente; 

 

- Os ânions orgânicos e o fluoreto foram os principais responsáveis pela 

complexação do Al na solução do solo, e a forma predominante de Al ligado à 

fase sólida do solo no SPD foi a complexada pela MO; 

 

- O aumento da concentração dos cátions básicos na solução do solo foi 

acompanhado pelo aumento das correspondentes atividades; 

 

- Os tratamentos não afetaram a concentração e a atividade do Al na solução do 

solo. A calagem elevou os teores solúveis de Ca e Mg, mas somente o Mg teve, 

ao mesmo tempo, o aumento de sua atividade; 

 

- A aplicação de gesso agiu negativamente sobre o Mg, tanto pela indução de 

lixiviação, quanto pela redução da atividade deste cátion. Ao mesmo tempo, 

elevou a concentração e atividade de Ca na solução do solo; 

 

- A especiação de alguns elementos em maior ou menor intensidade variou com os 

tratamentos e com as profundidades. Para Ca e Mg, os principais ligantes em 

solução foram os ânions orgânicos. Para o P, o principal par iônico formado foi 
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com o Al, enquanto o SO4
-2 formou par iônico com Ca e Mg principalmente. A 

especiação do Fe ocorreu entre espécies hidroxiladas ou ligado ao COD. Os 

elementos Mn, K, N-NO3
- e Cl não formaram pares iônicos com outros 

elementos em proporções significativas, ao longo de todas as profundidades. 
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