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Apresentação
A análise de solo é uma ferramenta importante para avaliar a disponibilidade
de nutrientes no solo. Somente com o correto diagnóstico da fertilidade do solo é
possível fazer a recomendação de calagem e adubação adequada. Caso contrário, os
prejuízos econômicos e ambientais são inevitáveis. A fertilização do solo sem uma
correta análise de solo resulta em baixas produtividades devido a subdosagens, ou
gastos desnecessários com aplicações excessivas de fertilizantes, que além de aumentar os custos de produção, causam danos ambientais, contaminando o solo e a água.
A presente obra faz uma análise da evolução e do estado da fertilidade dos solos no
Norte do Rio Grande do Sul (RS) e Sudoeste de Santa Catarina (SC) (Figura 1).

Figura 1. Localização e número de amostras avaliadas de cada município da Região Noroeste do
Rio Grande do Sul e Sudoeste de Santa Catarina.
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Para tanto, foi utilizado o banco de dados de análise de solos do Laboratório
de Análise de Solos da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das
Missões (URI), câmpus de Frederico Westphalen. Esse banco de amostras é composto de 35.362 análises de solos realizadas durante os anos de 2009 a 2015 em 9
municípios do Sudoeste de SC e 55 municípios do Norte do RS (Tabela 1 e Figura
1). A metodologia utilizada para as análises de solo seguiu as recomendações da
Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solo e de Tecido Vegetal dos Estados
do RS e de SC e a interpretação das análises foi desenvolvida em parceria com o
website FertFacil.com, através de uma API (Interface de Programação de Aplicações)
(ver Capítulo I).
Tabela 1. Número de amostras de solos analisadas por estado e por município durante os anos
de 2009 a 2015
Município/Estado

Santa Catarina
Caibí
Cunha-Porã
Iraceminha

Rio Grande do Sul
Alegria
Alpestre
Ametista do Sul
Barra do Guarita
Boa Vista das Missões
Bom Progresso
Braga
Caiçara
Campo Novo
Cerro Grande
Constantina
Coronel Bicaco
Crissiumal
Cristal do Sul
Derrubadas
Dois Irmãos das Missões
Dr. Maurício Cardoso
Erval Seco
Esperança do Sul

No
2904
150
190
130
32436
226
1136
253
333
763
316
658
674
312
641
375
539
760
671
1340
560
114
1426
459

Município/Estado
Mondaí
Itapiranga
Maravilha
Frederico Westphalen
Horizontina
Humaitá
Independência
Iraí
Jaboticaba
Lageado do Bugre
Liberato Salzano
Miraguaí
Novo Barreiro
Novo Tiradentes
Novo Xingu
Palmeiras das Missões
Palmitinho
Pinhal
Pinheirinho do Vale
Planalto
Redentora

No

Município/Estado

248 Palmitos
390 Riqueza
249 São João do Oeste
1675
145
529
149
665
1048
242
745
452
148
727
158
279
729
414
423
1019
912

Rodeio Bonito
Rondinha
Sagrada Família
Santo Augusto
Santo Cristo
São José das Missões
São Martinho
São Pedro das Missões
Seberi
Sede Nova
Taquaruçu do Sul
Tenente Portela
Tiradentes do Sul
Três Passos
Tucunduva
Vicente Dutra
Vista Alegre
Vista Gaúcha
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230
134
780
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352
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456
525
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469
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Esse material foi organizado em seis partes, sendo a primeira delas (i) apresentando os métodos de diagnóstico da fertilidade do solo e qualidade dos resultados analíticos, seguido pela (ii) apresentação dos principais solos encontrados no
Norte do Rio Grande do Sul e Sudoeste de Santa Catarina, (iii) interpretação dos
parâmetros relacionados à acidez do solo, (iv) interpretação da matéria orgânica e
disponibilidade de fósforo e potássio, (v) interpretação da disponibilidade de enxofre, cálcio e magnésio e (vi) interpretação da disponibilidade de micronutrientes.
Finalmente, é apresentado algumas considerações finais sobre a evolução e o estado
atual da fertilidade do solo na região.
Porto Alegre, dezembro de 2016.
Tales Tiecher
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Capítulo I

Métodos de diagnóstico da fertilidade do solo
e qualidade dos resultados analíticos
O diagnóstico da fertilidade do solo envolve processos de amostragem, métodos de extração, técnicas analíticas de quantificação de elementos e o seu enquadramento em faixas de teores, de acordo com a expectativa de resposta das culturas.
O propósito fundamental do desenvolvimento de análise de solo é o de prever quais
solos possuem a capacidade de fornecer nutrientes essenciais e/ou potencialmente
tóxicos para uma cultura durante o seu ciclo.
A análise química do solo é a ferramenta mais utilizada para avaliar a fertilidade do solo. Existem inúmeros métodos de extração e técnicas analíticas disponíveis aos laboratórios de análises de solo para extração e determinação dos parâmetros físico-químicos de interesse. Alguns aspectos importantes devem ser considerados na escolha dos métodos adequados para análise do solo. Eles devem possuir
boa precisão e exatidão, robustez, facilidade de execução, baixa sensibilidade, baixo
custo e capacidade de extrair vários elementos simultaneamente. Porém, o fator
primordial a ser considerado na seleção de um método de análise de solo é que esse
apresente correlação entre o valor obtido na análise e a resposta das plantas (Raij,
2011). Os métodos de extração usados para realizar análises químicas de solo no
Brasil podem ser, em linhas gerais, categorizados em dois grandes grupos: (i) fundamentado no uso do extrator duplo ácido, ou Mehlich-1 e da solução salina de KCl
1,0 mol L1, e o outro, (ii) no uso da resina de troca iônica e do extrator quelante
DTPA (Cantarutti et al., 2007).
Nos estados do Rio Grande do Sul (RS) e de Santa Catarina (SC) os métodos
utilizados para análise com finalidade de diagnóstico da fertilidade do solo estão
constantemente evoluindo, desde a criação da Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solo e de Tecido Vegetal do RS e de SC (ROLAS), em 1968. Atualmente,
os laboratórios filiados à rede utilizam os seguintes métodos de extração e técnicas
de quantificação para realização das análises de solo básica (análise de rotina) mais
o enxofre e micronutrientes:
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Teor de argila: determinado pelo método do densímetro, após dispersão com
NaOH 0,167 mol L1. Essa determinação é necessária para estabelecer a classe textural e a interpretação do teor de P extraído pelo método Mehlich-1. Para a análise
são utilizados 10 cm3 de solo, 15 mL de NaOH 0,167 mol L1 e 50 mL de água. Os
resultados nos laudos são expressos em % (m/v).
pH em água: reflete um conjunto complexo de reações no sistema solo—solução. A
determinação do pH em água consiste na quantificação eletroquímica da atividade
do íon H+ na solução do solo, por meio da técnica de potenciometria, com uso de
eletrodo combinado, imerso em suspensão solo-água na proporção de 1:1 (v/v).
Para a análise são utilizados 10 cm3 de solo e 10 mL de água destilada ou deionizada.
Necessidade de calcário: determinada pelo método tampão Santa Maria (TSM),
conforme proposto por Toledo et al. (2012). O método baseia-se no uso de uma
solução tamponada a pH 7,5, idêntico ao Índice SMP, mas com a vantagem de não
utilizar alguns reagentes nocivos à saúde dos laboratoristas. Como forma de medida
da acidez potencial do solo, determina-se o pH de equilíbrio dessa solução quando
em contato com o solo. Com base no valor obtido é feita uma relação com a quantidade de calcário necessária para correção da acidez do solo. Dessa forma utiliza-se
o valor TSM para indicar as quantidades de calcário necessárias para elevar o pH
do solo a um determinado valor (CQFS-RS/SC, 2016). A determinação é feita na
mesma suspensão solo-água utilizada para determinação do pH do solo com a adição de 5,0 mL da solução tampão TSM.
Método da oxidação: utilizado para determinar o teor de matéria orgânica (MO)
do solo. O método se baseia na oxidação do carbono do solo por solução sulfocrômica (dicromato de sódio 15% e ácido sulfúrico 5,0 mol/L) com aquecimento externo. Neste método o C orgânico é oxidado e o cromo hexavalente (Cr6+) é reduzido a cromo trivalente (Cr3+), havendo alteração na cor da solução, a qual é proporcional ao teor de C do solo. A intensidade da cor da solução é determinada por
espectrometria de absorção molecular UV/Vis, em 645 nm. Para a análise são utilizados 3,0 cm3 de solo e 15 mL de solução sulfocrômica e 15 mL de água destilada
ou deionizada. Os valores são expressos em % (m/v).
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Extrator Mehlich-1: utilizado na extração dos elementos fósforo (P), potássio (K),
cobre (Cu), zinco (Zn) e sódio. Composto por uma mistura de ácidos fortes em
baixas concentrações (HCl 0,05 mol/L e H2SO4 0,0125 mol/L), com pH em torno
de 1 a 2. A extração do P é baseada na dissolução ácida parcial dos coloides inorgânicos pelo íon hidrogênio (H+), de onde são extraídos os compostos de baixa energia
de ligação, como P ligado ao cálcio (Ca) e, posteriormente, o P ligado ao alumínio
(Al) e ao ferro (Fe). A extração do K, Cu, Zn e Na também é baseada na dissolução
ácida parcial dos coloides inorgânicos do solo e solubilização desses elementos.
Existe ainda a troca catiônica pelo íon hidrogênio (H+). O P extraído é determinado
por espectrometria de absorção molecular UV/Vis, em 660 nm, por meio da leitura
da intensidade da cor do complexo fosfomolíbdico produzido pela reação do ânion
fosfato em solução com molibdato de amônio em meio redutor. A solução de 1,2,4amino-naftol-sulfônico é utilizada como solução redutora, conferindo coloração
azul. Existe a possibilidade do uso de uma solução redutora de ácido ascórbico 20%
(m/v) não tóxica aos laboratoristas (Santos et al. 2014). O teor de K e de Na no
extrato é medido por espectrometria de emissão de chama (EEA). Já o Cu e Zn são
determinados por espectrometria de absorção atômica de chama (FAAS), em 324,8
e 213,9 nm, respectivamente. Para a análise são utilizados 3,0 cm3 de solo e 30 mL
de solução extratora. Os resultados são expressos em mg/dm3.
Extrator cloreto de potássio (KCl) 1,0 mol/L: o KCl é um sal neutro utilizado para
a extração dos cátions trocáveis do solo, sendo eles o Ca, o magnésio (Mg), o Al e o
manganês (Mn). O K é adicionado em excesso na solução que por efeito de massa
desloca os cátions Ca, Mg, Al e Mn retidos nos sítios de troca (CTC) do solo. No
extrato, o teor de Al é quantificado por titulometria de neutralização com solução
de NaOH 0,0125 mol L1 na presença do indicador de indicador de pH azul de
bromotimol. Os teores dos metais Ca, Mg e Mn são quantificados por FAAS em
422,7, 285,2 e 279,5 nm, respectivamente. Para a análise são utilizados 2,5 cm3 de
solo e 50 mL de solução. Os resultados são expressos em cmolc/dm3.
Extrator de fosfato de cálcio Ca(H2PO4)2 (500 mg/L de P): utilizado para a extração do enxofre (S), com posterior queima em mistura HNO3HClO4 na proporção
3:1, para solubilizar compostos organominerais. As formas do S extraído são o
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SO42 na solução, o SO42 solúvel, parte do S adsorvido e parte do S orgânico (Alvares et al., 2001). A determinação do S é feita por turbidimetria, pela precipitação
do SO42 com uma solução de gelatina-BaCl2, por meio da espectrometria de absorção molecular UV/Vis, em 440 nm. Para a análise são utilizados 10 cm3 de solo e
50 mL de solução extratora. Os resultados são expressos em mg/dm3.
Extrator água quente sob refluxo: utilizado para extração do boro (B), conforme
proposto por Berger & Troug (1934) e adaptado por Tedesco et al. (1995). A determinação do B nos extratos é feita com a adição de solução alcoólica de curcumina,
a qual reage com o B em solução, formando um complexo colorido. A determinação do teor de B nos extratos é feita por espectrometria de absorção molecular
UV/Vis, em 540 nm. Para a análise são utilizados 5,0 cm 3 de solo e 12,5 mL de
água destilada. Os resultados são expressos em mg/dm3.
Extrator oxalato de amônio: utilizado para extração do Fe de compostos de baixa
cristalinidade. A análise do teor de Fe é particularmente importante em áreas cultivadas com arroz no sistema de irrigação por alagamento. Com o alagamento, ocorre
a redução do Fe3+ para Fe2+ podendo tornar o Fe potencialmente tóxico para a cultura. Para a análise, são utilizados 1,5 cm3 de solo e 30 mL de solução extratora de
oxalato de amônio 0,2 mol L1 a pH 6,0. Os resultados são expressos em g/dm3.
As técnicas analíticas citadas anteriormente podem ser substituídas pela Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICPOES).
A técnica é conveniente para os laboratórios, pois possibilita determinar num único
extrato diversos elementos com alta precisão analítica e baixos limites de detecção
numa ampla faixa (Nölte, 2003). Para isso, é necessário que todos os elementos de
interesse estejam contidos num mesmo extrato, sendo favorável o uso de extratores
multielementares. Assim, a ICPOES pode ser utilizada em conjunto com os extratores de cloreto de amônio (NH4Cl) 1,0 mol/L e Mehlich-3. O NH4Cl pode substituir o KCl 1,0 mol/L, possibilitando a extração dos cátions Ca, Mg, Al, Mn e K.
No entanto, a determinação de Al por titulometria, técnica utilizada na maioria dos
laboratórios, é inviável em extratos de NH4Cl. O extrator de Mehlich-3 é capaz de
extrair simultaneamente os elementos P, K, Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, e Na. O novo
Manual de Calagem e Adubação para os Estados do RS e de SC (CQFS-RS/SC,
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2016), fornece equações para conversão dos valores obtidos com o Mehlich-3, possibilitando a interpretação e recomendação para os elementos P, K, Ca, Mg, Cu,
Zn, Mn, e Na.

Sistema de controle de qualidade dos resultados analíticos
Como visto, há uma uniformização da metodologia analítica e de seus procedimentos. Entretanto, os laboratórios possuem particularidades quanto a região
e suas condições climáticas, estrutura física, fornecedores de reagentes, equipamentos, pessoal técnico, etc. Desta forma, um programa de proficiência interlaboratorial é de extrema importância para monitorar flutuações aleatórias nos resultados
analíticos e garantir a sua qualidade. Atualmente, a ROLAS possui um programa
de controle de qualidade para avaliar a exatidão dos resultados analíticos emitidos
pelos laboratórios afiliados. Os atributos avaliados no Programa de Controle de
Qualidade são: argila, pH em água, Índice SMP (ou TSM), MO, P, K+, Ca2+, Mg2+,
Al3+, S-SO42 e micronutrientes (Cu, Zn, Mn, B e Fe).
Em todos os laboratórios credenciados à ROLAS, mensalmente é analisado
um conjunto com quatro amostras de solo com valores desconhecidos. Ao conjunto
de dados gerado pelos laboratórios é aplicado a análise estatística e gerado valores
para média, desvio padrão da média, coeficiente de variação, mediana e “desvio
padrão da mediana” para cada atributo. A ROLAS utiliza a mediana deste conjunto
de dados para avaliar a exatidão dos laboratórios. A mediana é o valor que separa
um conjunto de valores ordenados em dois subconjuntos de tamanhos iguais. Dessa
forma, os valores atípicos não alteram o seu valor, razão pela qual é utilizada no
Programa de Controle de Qualidade da ROLAS como a estimativa do valor verdadeiro de uma amostra de solo (Griebeler et al., 2016). Desde 1994, os laboratórios
que alcançam exatidão média anual ≥85% recebem um Selo de Qualidade, identificando os laboratórios mais exatos para os usuários.

Interpretação das análises de solo
De forma a acelerar o processo de interpretação das análises obtidas para a
realização deste levantamento, foi desenvolvida uma API em parceria com o website
FertFacil.com. Este serviço fornece os resultados de uma interpretação de uma análise de solo de acordo com os parâmetros definidos pelo Manual de Calagem e
Adubação para os Estados do RS e SC (CQFS-RS/SC, 2016).
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Os dados da API foram coletados através do desenvolvimento de um simples
script escrito na linguagem de programação Python, que extraiu os dados de cada
uma das análises presentes em um arquivo com extensão CSV (Valores Separados
por Vírgula), formatou-os individualmente em um objeto JSON (Notação de Objeto JavaScript), que é o padrão esperado pela API para interpretação, e fez o caminho inverso com a resposta da API. Desta forma, mais de trinta mil análises foram
interpretadas em menos de quinze minutos, uma economia de tempo valiosa e que
contribuiu muito para esse levantamento.
Segue abaixo um exemplo de objeto JSON enviado para a API, onde cada
valor é enviado como um número decimal, salvo os campos “mehlich” e “solo_alagado”, cujos valores são do tipo boolean, ou seja, verdadeiro ou falso, representados
pelos valores 1 e 0, respectivamente. Para este levantamento foi considerado que
todas as análises foram realizadas a partir de solos não-alagados e que foi utilizado
o método de extração de Mehlich-1 para P e K.
{"analise": {
"argila": 69,
"ph": 5.7,
"smp": 6.2,
"p": 14,
"k": 160.5,
"mo": 2.9,
"al": 0,
"ca": 7.6,
"mg": 3,
"hal": 3,
"mehlich": 1,
"solo_alagado": 0,
"s": 12,
"zn": 7.7,
"cu": 13.8,
"b": 0.2,
"mn": 11,
"fe": 0
}
}
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Capítulo II

Solos do Norte do Rio Grande do Sul e
Sudoeste de Santa Catarina
O potencial produtivo de um ambiente tem forte relação com os tipos de
solo que ocorrem no local. Conhecer as características químicas, físicas, biológicas
e mineralógicas dos solos é fundamental para definir as práticas ou manejos adotados. Somente com o uso e manejo correto do solo é possível haver a função social
da terra em sua plenitude (Artigo 2º do Estatuto da Terra, Lei 4.504, de 30/11/64),
ou seja, (i) manter níveis satisfatórios de produtividade, (ii) assegurar a conservação
dos recursos naturais, e (iii) favorecer o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias.
Muitas características do solo podem ser inferidas com base na sua Ordem,
a qual é classificada segundo o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo (SiBCS).
Na atual versão do SiBCS (Embrapa, 2013), há 13 ordens de solo definidas. A ocorrência de cada uma está relacionada às condições do ambiente ou dos fatores de
formação do solo (material de origem, clima, relevo, organismos e tempo). A intensidade e as características com que cada um desses fatores se apresenta no ambiente
determinam a formação de solos distintos.
As considerações realizadas serão referentes aos solos da Região Noroeste
do RS, situada na porção oeste da região fisiográfica do Alto Uruguai, e da porção
sul do Oeste de SC (ver Figura 1 da Apresentação). A formação de diferentes solos
nessa região foi influenciada, principalmente, pelo relevo. Praticamente todos os
solos foram formados sobre rocha basáltica (basalto), ocorrendo minerais (anfibólio
e piroxênio) com consideráveis teores de Fe, Mg e Ca. Em algumas exceções, alguns
solos foram formados com sedimentos derivados do próprio basalto. O clima,
numa visão macro, é semelhante em toda a região (Cfa na escala de Köppen), com
chuvas bem distribuídas durante o ano e verões quentes. No entanto, por efeito da
continentalidade e da menor altitude, normalmente ocorrem noites quentes e umidade relativa baixa, além de eventos de estiagem, por vezes durante períodos prolongados (anos de La Niña). Isso condiciona o fator organismos, porém a presença
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de macro- e micro-organismos é uniforme na região, salvo alguns casos específicos
alterados por microclimas.
O relevo da região foco deste levantamento varia de suave ondulado a forte
ondulado, o que influencia na dinâmica hídrica, no microclima e perda de solo por
erosão geológica (não acelerada por interferência humana), alterando os tipos de
solo formados. Nas regiões de relevo ondulado a forte ondulado ocorrem Neossolos
Litólicos, Neossolos Regolíticos, Chernossolos Argilúvicos Férricos e Cambissolos
Háplicos Eutróficos, enquanto que nas áreas de relevo suave ondulado ocorrem os
Latossolos Vermelhos Distroférricos e Eutroférricos, Nitossolos Vermelhos Distroférricos (Streck et al., 2008).

Neossolos
Os Neossolos representam grande
parte da área da região onde este levantamento foi realizado. Geralmente, estas classes ocorrem em áreas de declividade acentuada (encostas), sob relevo ondulado a montanhoso (Figura 2). A principal diferença entre
as classes de Neossolos é a espessura da camada sobreposta à rocha dura (contato lítico). Os Neosssolos Litólicos apresentam
essa camada com até 50 cm de profundidade. Os Neossolos Regolítico podem apresentar uma camada saprolítica que se estende até a rocha, a qual se encontra em profundidades >50 cm.
Figura 2. Neossolo Litólico.
Os Neossolos apresentam problemas
Adaptado de Fink e Pedron (2015).
com infiltração de água por se localizarem geralmente em terreno de declividade acentuada. Associado a isso, normalmente há
menor armazenamento de água, pois a profundidade efetiva do solo é pequena. Por
outro lado, a camada conhecida como saprolito (zona de transição entre o solo e a
rocha) pode apresentar capacidade de retenção de água de mesma magnitude do
que o próprio solo (Pedron et al., 2011). As características químicas e a fertilidade
destes solos são variáveis e condicionadas pelo conteúdo de MO.
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Chernossolos

Figura 3. Chernossolo Argilúvico.
Adaptado de Fink e Pedron (2015).

Os Chernossolos ocorrem em
áreas onde o relevo é plano a suave ondulado, ou até em encostas com pouca declividade (Figura 3). A profundidade efetiva
desta classe de solo varia muito, porém
apresenta alta capacidade de troca de cátions (CTC), saturação por bases (V) e
teor de MO, conferindo alta fertilidade
química para o solo. Os Chernossolos
oferecem condições adequadas para o
plantio de culturas anuais, no entanto requerem práticas conservacionistas para
manter suas características químicas e evitar a erosão. A degradação da MO ou sua
perda por erosão juntamente com o solo,
faz com que estes solos passem a ser classificados como Cambissolos ou Neossolos
(Streck et al., 2008).

Cambissolos
Os Cambissolos predominam em relevo ondulado a forte ondulado, embora possam ocorrer em diversas posições da paisagem (Figura 4). Esta classe de solo
está em processo de transformação, evolução ou desenvolvimento. Devido a isso,
os Cambissolos podem apresentar limitações de profundidade e fragmentos de rocha >2 mm no horizonte B. Por este motivo, podem ocorrer restrições no armazenamento de água no solo. Por ter menor grau de intemperismo, apresenta consideráveis teores de silte. Em casos de maior declividade, o seu uso pode ser realizado
pela silvicultura ou fruticultura. No entanto, quando em terrenos mais planos, apresentam potencial para cultivos anuais.

Latossolos
Os Latossolos são solos profundos (Figura 5) e, geralmente, possuem grandes conteúdos de argila e baixo conteúdo de areia. No nível de subordem do SiBCS
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na região foco, os Latossolos Vermelhos são predominantes. Estes solos têm consideráveis teores de óxidos de Fe, especialmente hematita, apresentam baixa CTC,
alta acidez, alta capacidade de adsorção de P e potencial de acúmulo de MO. O alto
teor de argila auxilia no acúmulo de MO e na agregação do solo, induzindo a uma
boa taxa de infiltração e retenção de água, baixa susceptibilidade à erosão e grande
capacidade de suporte de carga. Os Latossolos têm alta capacidade produtiva, desde
que tenham manejo, correções e fertilizações adequadas.

Figura 4. Cambissolo Háplico.
Adaptado de Streck (2013).

Figura 5. Latossolo Vermelho.
Adaptado de Fink e Pedron (2015).

Nitossolos
Os Nitossolos ocorrem em áreas com relevo variando de plano a ondulado
e são muito parecidos com os Latossolos. Estão em ambiente bem drenado, tem
transição entre horizontes difusa e pouco aumento de argila em profundidade. No
entanto, apresentam estrutura mais desenvolvida e presença de cerosidade, a qual
proporciona um aspecto brilhoso na superfície dos agregados. Os Nitossolos têm
características químicas e mineralógicas parecidas com os Latossolos. Em alguns
casos os Nitossolos tendem a ser menos ácidos que os Latossolos, facilitando o manejo da sua fertilidade.
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Teor de argila e capacidade de troca de cátions dos solos da região

Porcentagem de amostras (%)

Houve uma ampla variação nos
45
teores de argila nas amostras avaliadas
39
40
(Figura 6). As amostras que apresenta35
ram teores de argila <20% representaram
31
30
23%. Possivelmente, as amostras que ti23
25
veram estes valores determinados são
20
provenientes de Neossolos e Cambissolos. Estas classes, por se tratarem de solos
15
em desenvolvimento, podem apresentar
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8
minerais alteráveis da classe de tamanho
5
areia ou silte. A representatividade dessa
0
faixa de teor de argila é condizente com
<20%
21-40% 41-60%
>60%
Classe
de
argila
a ampla ocorrência de Neossolos e CamFigura 6. Distribuição em faixas de teores de
bissolos na região foco.
argila nas amostras de solo avaliadas na reAs amostras que apresentaram gião Norte do Rio Grande do Sul e Sudoeste
teores de argila >60% (8% das amostras de Santa Catarina no período de 2009 a
– Figura 6), provavelmente são proveni- 2015.
entes de Latossolos bem desenvolvidos. Os Latossolos são formados por intenso
intemperismo, alterando praticamente todos os minerais primários e formando solos argilosos. No entanto, Neossolos, Cambissolos, Latossolos, Chernossolos ou Nitossolos podem apresentar teores de argila variáveis, mas por se tratar de uma região
sob basalto e clima subtropical úmido, espera-se que estes teores não sejam baixos,
como constatado na Figura 6, onde 47% das amostras avaliadas tem mais que 40%
de argila.
A CTC do solo é o somatório das cargas elétricas provenientes da fração
mineral e orgânica. O aumento da CTC pode ocorrer somente pelo aumento do
teor de MO do solo, uma vez que a fração mineral não é significativamente alterada
na escala de vida humana. A CTC de 95% das amostras de solo avaliadas variou de
7,6 a 30 cmolc/dm3 (Figura 7a) e apenas 1% das amostras apresentaram baixa CTC
(<7,5 cmolc/dm3). Isso significa que existe baixa probabilidade de haver lixiviação
de bases como Ca, Mg e K nos solos da região.
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Nos últimos anos, houve diminuição do número de amostras com CTC de
7,6-15,0 cmolc/dm3 e aumento de amostras com CTC de 15,1-30,0 cmolc/dm3 (Figura 7b), mantendo-se as demais faixas pouco alteradas ao longo do tempo. Possivelmente e esperançosamente, manejos de solo conservacionistas que potencializam
o acúmulo de MO na superfície podem ter sido adotados com maior intensidade,
tendo como resultado o aumento da CTC do solo. Do ponto de vista agrícola e
ambiental, isso tem grande importância. O aumento da CTC favorece a adsorção
de cátions, a capacidade tampão do solo e a diminuição da perda de elementos
químicos por lixiviação.
Diferentes classes de solo são observadas na região e cada uma tem sua particularidade, diferenciando-se principalmente pelas características do horizonte B
(camada subsuperficial), as quais tem pouca influência antrópica. Os valores de
CTC comentados aqui são dados obtidos das camadas superficiais do solo (horizonte A), totalmente alteráveis pelo adequado manejo do solo, sobretudo pela adoção de sistemas conservacionistas e acúmulo de MO. Desta forma, inferências sobre
os valores de CTC e argila devem ser tomadas com cuidado quando relacionadas
com a classe de solo.
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Figura 7. Distribuição em classes de CTC do solo na região Norte do Rio Grande do Sul e
Sudoeste de Santa Catarina no período de 2009 a 2015: (a) geral dos sete anos avaliados e (b)
evolução anual.
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Capítulo III

Atributos de acidez do solo e
necessidade de calcário
A fertilidade natural dos solos do Norte do RS e Sudoeste de SC é insuficiente para atender às demandas das principais culturas comercias da região. Os solos
das áreas sem interferência humana são ácidos, com baixa saturação por bases (V)
e alta saturação por Al (m). Por essas razões, a acidez do solo é o primeiro fator que
necessita ser conhecido em um local a ser cultivado. Caso os atributos de acidez não
sejam favoráveis, devem ser tomadas medidas com antecedência aos cultivos, com
a aplicação de corretivos de acidez na dose, na época e na forma correta. A interpretação dos principais parâmetros de acidez do solo para a região foco deste levantamento foi realizada de acordo com a CQFS-RS/SC (2004) (Tabela 2).
Tabela 2. Interpretação do pH, saturação por bases (V) e saturação por Al (m)
Interpretação
pH
V
m
%
%
Muito baixo
<5,0
<45
<1
Baixo
5,15,4
4564
110
Médio
5,56,0
6580
10,120
Alto
>80
>20
6,06,5
Muito alto
>6,5



Apesar dos solos do Norte do RS e Sudoeste de SC serem em sua maioria
naturalmente ácidos (Capítulo II), grande parte (65%) das amostras analisadas apresentaram valores de pH adequados para o desenvolvimento da maioria das plantas
(pH entre 5,56,5; classes Médio e Alto) (Figura 8a). Isso indica que a acidez natural
do solo já foi corrigida em quase todas as áreas de produção agrícola, conforme
salientado pela CQFS RS/SC (2016). Porém, especialmente no último ano de avaliação (2015), nota-se um aumento das amostras com valores baixos de pH: de 20%
em 2009 para 31% em 2015. Esse aumento foi acompanhado da diminuição nas
classes de pH Médio, Alto e Muito Alto (Figura 8b), o que pode estar denotando
uma reacidificação dos solos agrícolas da região.
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Figura 8. Distribuição em classes de pH (em água, 1:1) do solo na região Norte do Rio Grande
do Sul e Sudoeste de Santa Catarina no período de 2009 a 2015: (a) geral dos sete anos avaliados
e (b) evolução anual.

Há um expressivo número de amostras com valores extremos de pH. Cerca
de 6% das amostras apresentaram pH Muito Baixo (<5,0), e 5% Muito Alto (>6,5)
(Figura 8a). Assim como a acidez excessiva do solo é prejudicial ao desenvolvimento
das plantas, pela menor disponibilidade de macronutrientes (Capítulos IV e V) e
maior solubilidade de elementos fitotóxicos (como o Al), a sua alcalinidade também
(Tabela 3). Em valores de pH do solo acima de 6,5, é comum a ocorrência de problemas relacionados à deficiência de micronutrientes catiônicos (Capítulo VI). Em
outras palavras, cerca de 11% das amostras de solo apresentam valores de pH que
podem estar sendo altamente prejudiciais ao desenvolvimento das plantas cultivadas na região.
Em relação às amostras com pH Muito Baixo e Baixo, uma simples correção
do solo pela calagem, levando em conta a análise do solo, as culturas e o sistema de
cultivo em questão (CQFS RS/SC, 2016), é suficiente para melhorar todos os atributos de acidez do solo e, consequentemente, elevar o patamar produtivo dessas
áreas (Tabela 3). Já o manejo das áreas com pH Muito Alto se torna mais complicado, uma vez que não existem práticas efetivas para diminuir o pH do solo. Valores
de pH acima de 6,5 resultam da aplicação de doses altas e frequentes de corretivos
da acidez, sem levar em conta as recomendações técnicas baseadas em uma análise
do solo. Nessas áreas, recomenda-se cessar os eventos de correção da acidez do solo
e monitorar o seu pH periodicamente. Ao longo do tempo, o pH deve ter seus
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valores diminuídos até o intervalo desejado (comumente de 5,5 a 6,0) (Tabela 3),
devido aos processos naturais e antrópicos de acidificação que os solos agrícolas das
regiões tropicais e subtropicais são continuamente submetidos.
Tabela 3. Efeito da correção da acidez do solo na disponibilidade de nutrientes para as plantas,
com aumento do pH para a faixa de 5,5 a 6,0
Nutriente(s)
Disponibilidade Razão
Nitrogênio
Aumenta
Maior mineralização da matéria orgânica
Fósforo, enxofre e
Maior mineralização da matéria orgânica e menor
Aumenta
molibdênio
adsorção pelos óxidos
Menores perdas devido ao aumento das cargas negaPotássio
Aumenta
tivas oriundas da matéria orgânica
Supridos via corretivo da acidez (calcário) e menores
Cálcio e magnésio
Aumenta
perdas devido ao aumento das cargas negativas oriundas da matéria orgânica
Zinco, cobre, ferro,
Maior adsorção pela fase sólida do solo (óxidos e
Diminui
manganês e boro
matéria orgânica)

A acidez do solo está relacionada com o baixo conteúdo de cátions básicos
no solo, refletindo em baixos valores de V, que é a proporção de cátions básicos
que ocupam a totalidade das cargas negativas existentes em um solo. As principais
bases do solo são também macronutrientes, que se encontram no solo em formas
catiônicas e ocupam as cargas negativas do solo (CTC), como o potássio (K+) e, em
maior proporção, o cálcio (Ca2+) e o magnésio (Mg2+). Valores baixos de pH estão
associados a baixos valores de V e altos valores de saturação por Al (m). Em baixos
valores de pH, ocorre a dissolução do Al da estrutura dos minerais para formas
trocáveis e altamente fitotóxicas. No entanto, no processo de reacidificação de um
solo que já teve sua acidez natural corrigida, é comum que se mantenham teores
mais elevados de Ca e Mg se comparado à condição inicial, com maiores valores de
V e menores valores de m. Assim, é possível que a acidez ativa do solo volte a ficar
alta (pH diminua), sem que ocorram grandes danos às plantas. Por essa razão, o pH
isoladamente pode não ser o melhor indicador do grau de acidez do solo e da tomada de decisão para a sua correção, sendo a V uma medida auxiliar e que deve ser
levada em conta (CQFS RS/SC, 2016).
Cerca de 84% das amostras de solo da região apresentaram V superior a 65%
(classes Médio e Alto) (Figura 9a), considerado como o valor crítico para a tomada
de decisão de correção da acidez do solo. Em áreas de plantio direto com pH abaixo
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de 5,5, V abaixo de 65% e m acima de 10%, é recomendado a correção da acidez
do solo (CQFS RS/SC, 2016). Sendo assim, ao longo dos últimos sete anos, a correção da acidez do solo é recomendada em apenas 16% das amostras de solos das
áreas agrícolas da região Norte do RS e Sudoeste de SC. Durante o período de
avaliação (2009 a 2015), pouca variação na proporção de amostras na classe Muito
Baixo da V ocorreu, mantendo-se, em média, em apenas 3% do total (Figura 9b).
Por outro lado, nota-se uma tendência clara de diminuição da proporção de amostras com V >80%, refletindo num aumento das classes Médio e Baixo, seguindo a
mesma tendência de reacidificação desses solos observada para o pH especialmente
no último ano de avaliação (Figura 9b), conforme abordado anteriormente.
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Figura 9. Distribuição em classes de saturação por bases (V) do solo na região Norte do Rio
Grande do Sul e Sudoeste de Santa Catarina no período de 2009 a 2015: (a) geral dos sete anos
avaliados e (b) evolução anual.

O terceiro e não menos importante atributo de acidez do solo, que deve ser
levado em conta em conjunto com o pH e a V, tanto para o monitoramento da
acidez do solo quanto para a tomada de decisão para sua correção, é a m. O valor
de m expressa a proporção das cargas negativas do solo que estão ocupadas com o
Al trocável (Al3+). O Al é um dos principais problemas dos solos ácidos, pois, além
de seu efeito fitotóxico, ele também compõe a acidez potencial do solo. Cada átomo
de Al pode hidrolisar até 3 moléculas de água, liberando 3 hidrogênios (H+) em
resposta à tentativa de aumento do pH do solo (aplicação de corretivo de acidez). A
acidez potencial do solo devido ao Al trocável é observada até, aproximadamente,
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o pH de 5,5. Em solos com pH acima deste valor, a m tende a se aproximar de zero
e o Al encontra-se em formas precipitadas (pouco solúveis), não tóxicas às plantas.
Acompanhando o pH e a V, nota-se que a m encontra-se majoritariamente
menor que 10% (classes Muito Baixo e Baixo), denotando uma baixa acidez do solo
e efeito fitotóxico do Al na grande maioria (93%) das amostras de solos do Norte
do RS e Sudoeste de SC (Figura 10a). Assim como a V de 65%, a m de 10% é uma
medida adicional recomendada pela CQFS RS/SC (2016) para a tomada de decisão
de correção ou não da acidez do solo. Em apenas 6% das áreas há a possibilidade
de ocorrer danos às culturas ocasionados pela fitotoxidez do Al (classes Médio e
Alto) (Figura 10a). Essas duas classes (Médio e Alto) também se mantiveram praticamente inalteradas ao longo dos anos avaliados, com as classes Muito Baixo e
Baixo apresentando, respectivamente, uma leve tendência de decréscimo e acréscimo (Figura 10b).
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Figura 10. Distribuição em classes de saturação por alumínio (m) do solo na região Norte do Rio
Grande do Sul e Sudoeste de Santa Catarina no período de 2009 a 2015: (a) geral dos sete anos
avaliados e (b) evolução anual.

A baixa acidez do solo verificada pelo pH, V e m, na região foco deste levantamento e durante o período avaliado, difere muito de levantamentos anteriores da
fertilidade do solo realizados no RS e SC, principalmente daqueles realizados até a
década de 1990. Isso se deve, principalmente, pela adoção massiva de manejos conservacionistas do solo, como o plantio direto. Nesses sistemas, ocorre a diminuição
de processos antrópicos de reacidificação do solo, como a erosão e a lixiviação de
nutrientes. A erosão leva à perda da camada superficial do solo, caracterizada como
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a mais fértil e, consequentemente, aquela que é corrigida e apresenta os menores
índices de acidez e maiores teores de cátions básicos. Com a perda dessa camada, o
solo onde é feita a semeadura das culturas se assemelha à condição natural, que é
comumente bastante ácida (Capítulo II). Já a lixiviação, leva à acidificação tanto
pela perda direta de cátions básicos (Ca2+, Mg2+, K+), que acarreta na diminuição da
V, quanto pela geração de saldo positivo de H+ quando da perda de nitrogênio (N)
e S, que acarreta na diminuição do pH e, consequentemente, aumento da m. Além
disso, o maior acúmulo de MO que ocorre no plantio direto, pela ausência de revolvimento do solo, reflete também em um menor efeito fitotóxico do Al. Este elemento possui uma alta afinidade por compostos orgânicos, que o complexam e o
tornam indetectável pelas raízes das plantas, não acarretando em danos para as culturas mesmo em baixos valores de pH desde que a V esteja alta (acima de 65%).
Por essas razões, no plantio direto a necessidade de calagem é diminuída e,
quando necessária, a quantidade de calcário é muito menor do que em áreas com
contínuo revolvimento do solo (preparo convencional). Isso pode ser claramente
visualizado na Figura 11, onde considerou-se duas situações distintas de sistemas de
manejo do solo para culturas de grãos, de acordo com a CQFS RS/SC (2016).
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Figura 11. Distribuição em faixas de valores de necessidade de calcário para culturas de grãos nos
solos da região Norte do Rio Grande do Sul e Sudoeste de Santa Catarina no período de 2009 a
2015, considerando dois sistemas de manejo distintos. Para o plantio direto consolidado, foi
considerada a ausência de restrição na camada de 1020 cm.
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Considerando que todas as amostras analisadas foram coletadas em áreas
sob plantio direto, cerca de 84% das amostras de solos da região Norte do RS e
Sudoeste de SC não necessitam serem corrigidas. Quando necessário, a quantidade
de calcário (PRNT 100%) a ser aplicada é de, no máximo, 2 t/ha (Figura 11). No
entanto, se essas mesmas áreas estivessem sendo conduzidas sob preparo convencional, a proporção de amostras onde a correção não seria recomendada diminuiria
de 84 para 70%. Do mesmo modo, as quantidades de calcário (PRNT 100%) a
serem aplicadas seriam significativamente maiores, sendo preponderantemente de
2 a 4 t/ha, podendo alcançar mais do que 6 t/ha em alguns casos (Figura 11).
As situações simuladas na Figura 11 são um exemplo claro da inter-relação
existente entre o manejo e os atributos químicos do solo, que deve sempre ser levada em conta quando da interpretação de um laudo de análise do solo. Também
denotam a maior sustentabilidade do manejo conservacionista do solo, com a menor dependência de insumos externos como o calcário, justamente por haver um
maior equilíbrio nas entradas e saídas de nutrientes, acarretando também na maior
eficiência de uso dos mesmos. Esses benefícios só são possíveis devido à ausência
de revolvimento e ao contínuo acúmulo de resíduos na superfície do solo, que acarretam no aumento do teor de MO, na maior agregação do solo, na maior capacidade de retenção de íons, no aumento da ciclagem de nutrientes e, por consequência, na qualidade do solo e do ambiente como um todo.
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Capítulo IV

Matéria orgânica e disponibilidade
de fósforo e potássio do solo
Dos atributos de solo avaliados e interpretados na análise química do solo, a
MO e a disponibilidade de P e K são as mais importantes por servir como fonte de
diagnóstico e de posterior recomendação dos nutrientes adicionados em maior
quantidade nos cultivos: N, P e K. A MO, além de ser a maior fonte de N do sistema
e servir como base para recomendação de adubação nitrogenada, é um excelente
indicador de qualidade do solo. O diagnóstico desses atributos químicos é fundamental para estimar a dose correta de fertilizantes, evitando perdas de produtividade pela dosagem subdimensionada, e perdas por aplicações excessivas, que além
de aumentar o custo de produção, pode causar danos ao ambiente.

Matéria orgânica do solo
A avaliação da MO do solo é uma ferramenta de fundamental importância
na identificação do potencial do solo em fornecer nutrientes. Ela é a principal fonte
de N e S no solo, sendo um dos fatores levados em consideração para recomendação
de adubação nitrogenada para muitas culturas. O conteúdo de MO influencia diretamente a CTC do solo. A sua relação com a qualidade do solo e com os atributos
químicos, físicos e biológicos, já é amplamente conhecida, sobretudo nos solos com
elevado grau de desenvolvimento (Latossolos e Nitossolos) da região (Capítulo II).
A interpretação do teor de MO do solo foi feita de acordo com a CQFS-RS/SC
(2016) (Tabela 4).
Tabela 4. Interpretação do teor de matéria orgânica (MO) segundo a CQFS-RS/SC (2016)
Interpretação
Muito baixo1
Baixo
Médio
Alto
1

Matéria orgânica
%
<1,0
1,12,5
2,65,0
>5,0

Faixa de interpretação adicional incluído pelos autores desse levantamento.
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Comparado ao levantamento feito por Rheinheimer et al. (2001), com
26.886 amostras da região do Alto Vale Uruguai entre 1997 e 1999, houve um
aumento na proporção de amostras de solo com teores Baixos de MO (<2,5%) de
28 para 55% no presente levantamento (Figura 12a), acompanhado de um decréscimo dos teores Médios de MO (2,55,0%) de 70 para 45%.
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Figura 12. Distribuição em classes de matéria orgânica (MO) do solo na região Norte do Rio
Grande do Sul e Sudoeste de Santa Catarina no período de 2009 a 2015: (a) geral dos sete anos
avaliados e (b) evolução anual.

Nas últimas décadas, a atuação da pesquisa e extensão no desenvolvimento
e incentivo à adoção de práticas conservacionistas no Sul do Brasil, inicialmente se
mostrou bastante eficiente no que se refere à melhoria do solo, evitando perdas de
solo e de água e aumentando os teores de MO. Entretanto, mais da metade dos
solos (55%) da Região Norte do RS e Sudoeste de SC se encontram na faixa de teor
de MO da classe Baixo (<2,5%) (Figura 12a). Além disso, 45% dos solos estão na
classe de interpretação Médio (2,65,0%) e somente 1% apresentam teores considerados Altos (>5,0%). Esse fato pode ser decorrente das características edafoclimáticas encontradas na região que favorecem a decomposição rápida dos resíduos orgânicos adicionados no solo, o que limita o aumento dos teores de MO. Contudo,
isso tem sido agravado pelo baixo aporte de resíduos nas áreas cultivadas e a não
utilização de rotação de culturas. Muitas propriedades na região utilizam o solo intensamente para produzir alimentos para fornecer ao gado leiteiro que permanece
a maior parte do tempo confinado, com produção de milho safra e safrinha para a
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produção de silagem no verão, e produção de forragens durante o inverno. Nesses
sistemas, o aporte de resíduos no solo é mínimo. Por isso, mesmo em áreas sem
revolvimento do solo (plantio direto), há a preponderância de níveis Baixos e Médios de MO nos solos da região Norte do RS e Sudoeste de SC.
Cerca de 3% dos solos da região estão degradados, com teores de MO
<1,0% (Figura 12a). Nessas situações, é esperado uma menor retenção e infiltração
de água no solo, menor agregação e porosidade, e uma baixíssima capacidade do
solo de fornecer nutrientes às plantas, fazendo com que se haja cada vez mais dependência do uso de insumos. Nessas áreas, é importante que se faça um planejamento de rotações de cultivos agrícolas que almejem uma alta produção de biomassa aérea e radicular, além do controle de possíveis processos erosivos que estão
ocorrendo no local. Dessa maneira, é possível aumentar os teores de MO do solo
numa perspectiva de médio prazo.
A grande variação nas proporções de solos das classes Baixo e Médio de MO
entre 2009 e 2015 (Figura 12b) é devido à grande quantidade de amostras com
teores de MO próximo do limite (2,5%) entre uma faixa e outra (52% das amostras
apresentam teores de MO entre 2 e 3%).
Nos solos da região, é evidente a importância da adoção de práticas mais
conservacionistas e que propiciem o aumento do teor de MO no solo. Como visto
no Capítulo II, quase que na totalidade dos solos encontrados na região a maior
fonte de cargas negativas (CTC) do solo é a MO. Por isso o seu aumento é fundamental para a garantia de melhor utilização de insumos, aumento da fertilidade do
solo, e melhoria dos atributos físicos e biológicos do solo.

Disponibilidade de fósforo
A função estrutural do P na planta está relacionada à constituição de ácidos
nucléicos (RNA e DNA). Além disso, o P constitui a principal fonte de energia das
plantas e por isso está envolvido em processos vitais, como a fotossíntese, a
respiração, o armazenamento e a transferência de energia (Marschner, 1995). Ele
também é um nutriente essencial para a regulação das vias metabólicas no
citoplasma e cloroplastos. O P é um nutriente móvel dentro da planta, mas
apresenta baixíssima mobilidade no solo.
A quantidade total de P no solo é bastante variável e depende
principalmente do teor de P no material de origem, aliado ao seu grau de
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desenvolvimento. Em solos cuja origem é de rocha basáltica, como a maioria dos
solos encontrados no presente levantamento (ver Capítulo II), o teor natural de P
total é alto, mas o teor de P disponível é baixo devido ao baixo pH e alto teor de
óxidos de Fe e Al, os quais possuem alta capacidade de adsorver P. Devido à alta
afinidade e energia de ligação do P com o solo, o P solúvel adicionado via
fertilizantes é rapidamente adsorvido pelo solo, sendo liberado posteriormente
numa velocidade muito menor, que muitas vezes não corresponde com a
necessidade das culturas.
Para suprir o P e garantir altas produtividades para as principais espécies
cultivadas na região Norte do RS e Sudoeste de SC, é necessário adicionar
fertilizantes fosfatados de acordo com a demanda da cultura e a interpretação do
teor de P no solo, que varia conforme o teor de argila (CQFS-RS/SC, 2016) (Tabela
5). Nesse levantamento foi utilizado a interpretação dos teores de P para culturas
do Grupo II da CQFS-RS/SC (2016), que compreende as culturas de grãos (exceto
arroz irrigado), hortaliças (exceto alho, beterraba, cenoura, batata e roseira de corte),
pastagens (exceto pastagem natural), frutíferas e gengibre.
Tabela 5. Interpretação dos teores de fósforo (P) segundo a CQFS-RS/SC (2016) para culturas
de grãos (exceto arroz irrigado), hortaliças (exceto alho, beterraba, cenoura, batata e roseira de
corte), pastagens (exceto pastagem natural), frutíferas e gengibre
Classe de
Classe de teor de argila1
disponibilidade
1
2
3
4
3
P (mg /dm )
≤3,0
≤4,0
≤6,0
≤10,0
Muito baixo
3,1–6,0
4,1–8,0
6,1–12,0
Baixo
10,120,0
6,1–9,0
8,1–12,0
12,1–18,0
Médio
20,130,0
9,1–12,0
12,1–24,0
18,1–36,0
30,1–60,0
Alto
>12,0
>24,0
>36,0
>60,0
Muito alto
1
Teores de argila: classe 1= >60%; classe 2 = 60 a 41%; classe 3 = 40 a 21%; classe 4 = ≤20%.

Comparando o presente levantamento com o realizado por Rheinheimer et
al. (2001), com 26.886 amostras da região do Alto Vale Uruguai, não houve evolução da disponibilidade de P nos solos da região nas duas últimas décadas. Para ambos os levantamentos, realizados entre 19971999 e 20092015, apenas 27% das
amostras apresentaram teores de P acima do nível crítico (Figura 13a).
Aproximadamente ¾ das amostras de solo analisadas apresentam teor de P
abaixo do nível crítico (classes Muito Baixo, Baixo e Médio) (Figura 13a). Desse
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valor, 20% dos solos foram classificados na classe Muito Baixo de P, 35% na classe
Baixo e 19% na classe Médio. Isso evidencia a baixa disponibilidade natural dos
solos da região e a forte dependência de um plano de fertilização envolvendo análise
de solo, interpretação e aplicação de doses corretas de fertilizantes fosfatados para
garantir altas produtividades das culturas comerciais. Além da adubação fosfatada
corretiva, a calagem se torna uma ferramenta essencial para se garantir maior disponibilidade desse nutriente no solo, como discutido no Capítulo III. Existe uma tendência favorável de diminuição de amostras de solos na classe de P Baixo e Médio,
e aumento da classe Alto (Figura 13b). Esse fato decorre, principalmente, das maiores aplicações de adubos fosfatados ao longo do tempo, buscando-se obter altas
produtividades, aliado às práticas mais recorrentes de calagem, e aplicações superficiais de fertilizantes associado ao não revolvimento do solo.
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Figura 13. Distribuição em classes de fósforo (P) do solo na região Norte do Rio Grande do Sul
e Sudoeste de Santa Catarina no período de 2009 a 2015: (a) geral dos sete anos avaliados e (b)
evolução anual.

A pecuária intensiva com suinocultura, avicultura de corte e bovinocultura
de leite são atividades bem desenvolvidas na região foco do presente levantamento
(Pelegrini et al., 2015). Em função disso, em pequenas propriedades, é comum o
uso de dejetos animais como fertilizantes. Contudo, em muitos locais a quantidade
de dejetos é muito superior à área disponível para sua disposição, levando à aplicação de doses altas e frequentes desse material nas mesmas áreas. Esse fato pode
explicar os 8% dos solos apresentando nível Muito Alto desse nutriente e os 3%
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dos solos com teores 2 vezes mais elevados do que o nível Muito Alto na região
(Figura 13a). Em situações como essa, o risco de transferência de P para os corpos
d’agua, gerando contaminação ambiental, é potencializado, especialmente em solos
rasos de encosta (Capítulo II).

Disponibilidade de potássio
O K é um dos nutrientes requeridos em maiores quantidades pelas plantas,
somente perdendo para o N em alguns casos. Embora não faça parte de compostos
específicos, sem ter uma função estrutural na planta, ele é considerado o cátion
mais importante na fisiologia vegetal (Marschner, 1995). É extremamente móvel na
planta, mas apresenta limitada mobilidade em solos com alta CTC como os observados na região (Capítulo II). Em geral, é um elemento muito abundante nas rochas
e em solos jovens, presentes em minerais que contém o elemento nas estruturas
cristalinas. Diferentemente do P, em solos altamente intemperizados, a disponibilidade de K no solo é regida por um equilíbrio rápido e estequiométrico entre a fase
líquida (de onde as plantas absorvem o K) e a fase sólida (estoque de K) do solo. A
capacidade de o solo reter cátions (CTC) afeta diretamente a disponibilidade de K
no solo, e por isso, a interpretação do seu teor no solo leva em consideração diferentes faixas de CTC. Nesse levantamento, assim como para o P, foi utilizado a
interpretação dos teores de K para culturas do Grupo II da CQFS-RS/SC (2016),
que compreende as culturas de grãos (exceto arroz irrigado), hortaliças (exceto alho,
beterraba, cenoura, batata e roseira de corte), pastagens (exceto pastagem natural),
frutíferas e gengibre (Tabela 6).
A exemplo do que ocorreu com o P, comparando o presente levantamento
com o levantamento realizado por Rheinheimer et al. (2001), com 26.886 amostras
da região do Alto Vale Uruguai, não houve evolução da disponibilidade de K nos
solos da região nas duas últimas décadas. A quantidade de amostras acima do nível
crítico (classes Alto e Muito Alto) variou entre 65% (19971999) e 68%
(20092015) (Figura 13a). Apenas 32% dos solos analisados estão abaixo do nível
crítico (classes Muito Baixo, Baixo e Médio) (Figura 14a). A maior parte (44%) das
amostras de solos apresentam nível Alto de K, 21% já atingiram 2 vezes o nível
crítico, se enquadrando na faixa de interpretação Muito Alto, e 3% estão 4 vezes
acima do valor do nível crítico (2×Muito Alto). Essa grande quantidade de K
disponível nos solos do presente levantamento é provável reflexo de anos de
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adubação desbalanceada, sem levar em conta a necessidade das culturas e os teores
disponíveis no solo, resultando em acúmulo de K e depleção de P nos solos da
região.
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Tabela 6. Interpretação do teor de potássio (K) segundo a CQFS-RS/SC (2016) para culturas de
grãos (exceto arroz irrigado), hortaliças (exceto alho, beterraba, cenoura, batata e roseira de corte),
pastagens (exceto pastagem natural), frutíferas e gengibre
CTCpH7,0 do solo
Classe de
disponibilidade
≤7,5
7,6 a 15,0
15,1 a 30,0
>30,0
3
K (mg/dm )
≤20
≤30
≤40
≤45
Muito baixo
21–40
31–60
41–80
Baixo
4690
41–60
61–90
81–120
Médio
91135
61–120
91–180
121–240
136–270
Alto
>120
>180
>240
>270
Muito alto
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Figura 14. Distribuição em classes de potássio (K) do solo na região Norte do Rio Grande do Sul
e Sudoeste de Santa Catarina no período de 2009 a 2015: (a) geral dos sete anos avaliados e (b)
evolução anual.

Os altos teores de K disponíveis na região demonstram a necessidade de se
fazer um bom diagnóstico da fertilidade do solo e seguir corretamente as
recomendações de adubação estabelecidas pela CQFS-RS/SC (2016). Muitos
estudos demonstram que as respostas das culturas à adição de fertilizantes
potássicos são muito baixas ou ausentes em solos com teores de K acima do nível
crítico, e não respondem também à aplicação em cobertura. Dessa maneira, o
correto diagnóstico da fertilidade do solo permite a elaboração de planejamento do
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Saturação por K do solo (%)

sistema de produção, visando a otimização e uso eficiente de fertilizantes. No caso
da maioria dos solos do presente levantamento, por exemplo, há maior necessidade
de fornecimento de fertilizantes fosfatados do que potássicos. Exemplificando, para
produtividades de milho e soja de 6 e 3 t/ha, respectivamente (100 e 50 sacos/ha),
quase ¼ dos solos da região com teores de K acima de Muito Alto não necessitam
do fornecimento de K via fertilizantes. Nesses casos, a adubação pode ser feita
utilizando fertilizantes concentrados (como superfosfato simples e triplo ou
monoamônio e diamônio fosfato), diminuindo os custos de produção e
aumentando também o rendimento operacional das práticas de semeadura.
A saturação da CTC potencial com K é um índice que gera muita
controvérsia. Na antiga recomendação da CQFS-RS/SC (2004), existiam apenas 3
classes de CTC para interpretar os teores de K no solo (<5, 5,115, >15 cmolc/dm3),
resultando em saturação com K que variava de 1,5 a 2,2% (Amorim, 2014),
enquanto que outras regiões do país a recomendação de saturação por K é de 4%
para solos do Cerrado (Sousa & Lobato, 2004) e 35% para solos com textura
média a argilosa em Minas Gerais (CFS/MG, 1999). Com a criação de novas classes
de CTC para interpretar os teores de K no solo na nova recomendação da CQFSRS/SC (2016) (<7,5, 7,615, 15,130, >30 cmolc/dm3), a saturação por K
resultante para solos com teor de K acima do nível crítico (invervalo inferior do
nível Alto) até duas vezes o nível crítico (intervalo superior do nível Alto) passou
para 23% (Figura 15).
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Figura 15. Relação entre a saturação da CTC potencial com K e as classes de disponibilidade de
K do solo interpretados de acordo com a CQFS-RS/SC (2016).
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Capítulo V

Disponibilidade de enxofre, cálcio
e magnésio do solo
O S, o Ca e o Mg são macronutrientes secundários exigidos em grandes quantidades. Porém, a sua aplicação via fertilizantes é menos frequente do que para os
outros macronutrientes como N, P e K, pois a quantidade presente nos solos é
grande e normalmente é suficiente para suprir as demandas das culturas. A interpretação dos teores de S, Ca e Mg foi feita de acordo com a CQFS-RS/SC (2016)
(Tabela 7).
Tabela 7. Interpretação dos teores de S, Ca e Mg do solo segundo a CQFS-RS/SC (2016)
Interpretação
S
Ca
Mg
3
3
mg/dm
cmolc/dm
cmolc/dm3
Baixo
<2
<2
<0,5
Médio
25
24
0,51,0
2
Alto
510
48
1,02,0
1
Muito alto
1020
816
2,04,0
1
2 × Muito alto
>20
>16
<4,0
1
Faixas de interpretação adicional incluído pelos autores desse levantamento.
2
Para arroz irrigado por alagamento, leguminosas, brássicas e liliáceas, o teor considerado Alto
deve ser >10 mg/dm3.

A importância do S para o crescimento e desenvolvimento das plantas é inquestionável, devido às suas inúmeras funções biológicas. É absorvido pelas raízes
das plantas na forma do íon sulfato (SO42) e pode ser mantido sob esta forma na
seiva e nos tecidos vegetais. O S é essencial na síntese de aminoácidos essenciais
como a cistina, cisteína e metionina, que constituem vitaminas, hormônios e enzimas, faz parte das ferrodoxinas (complexos enzimáticos envolvidos na fotossíntese
e na fixação biológica de N atmosférico), e atua na desintoxicação de metais pesados
e xenobióticos (Marschner, 1995).
A necessidade de S pelas plantas varia muito conforme a espécie e a produtividade esperada. Segundo a CQFS-RS/SC (2016), o teor crítico de S no solo varia
de acordo com a cultura. Para o primeiro grupo de espécies mais exigentes, tais
como arroz irrigado por alagamento, leguminosas (e.g. soja), liliáceas (e.g. cebola e
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alho) e brassicáceas (e.g. nabo e canola), o teor crítico de S no solo é de 10 mg/dm3.
Para o segundo grupo de espécies que contempla as demais culturas, o teor crítico
de S é de 5 mg/dm3. Para o período de 2009 a 2015, cerca de 50% das amostras
apresentaram teor de S adequado para as culturas mais exigentes (>10 mg/dm3), e
86% das amostras apresentaram teor de S adequado para as culturas menos exigentes (>5 mg/dm3) (Figura 16a). É possível verificar uma evolução dos teores de S no
solo. De 2009 a 2015, a quantidade de amostras com teor de S acima de 10 mg/dm3
passou de 40 para 52%, enquanto que a quantidade de amostras com teor de S
acima de 5 mg/dm3 passou de 76 para 92% (Figura 16b).
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Figura 16. Distribuição em classes do teor de S do solo na região Norte do Rio Grande do Sul e
Sudoeste de Santa Catarina no período de 2009 a 2015: (a) geral dos sete anos avaliados e (b)
evolução anual.

No solo, o S é encontrado predominantemente na forma orgânica. Por isso,
a capacidade do solo em suprir a demanda da planta pelo nutriente está estreitamente relacionada ao teor de MO e sua mineralização, que, gradualmente, disponibilizará o S na forma de sulfato para a solução do solo, o qual poderá ser absorvido
pelas plantas. No entanto, a disponibilidade imediata do S é controlada pelo processo de adsorção/dessorção do sulfato, por meio do equilíbrio rápido entre o que
está na solução e aquele da fase sólida do solo. Nesse caso, o pH do solo é um fator
determinante da disponibilidade de S. Quanto maior o pH do solo, menor será a
retenção de sulfato e maior será sua perda por lixiviação. Além disso, o P compete
com o S pelos sítios de sorção no solo. Por isso, no plantio direto, normalmente a
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camada de solo de 1020 cm apresenta maior teor de S que o solo da camada superficial, porque o pH e o teor de P dessa camada são menores. Além disso, existe
ainda uma ampla variabilidade no fornecimento de S às plantas, devido à deposição
de formas de S atmosférico pela água da chuva. Por exemplo, em Santa Maria, a
estimativa de entrada de S pela água da chuva varia de 3,2 a 4,5 kg/ha/ano (Tiecher
et al., 2013); enquanto que na periferia de Porto Alegre chega a mais de 30
kg/ha/ano (Guedes, 1985).
Por isso, além dos níveis críticos de S disponível no solo que podem ser
avaliados mediante uma análise de solo confiável, é importante que estejamos atentos também às condições onde existem maior probabilidade de resposta à adubação
sulfatada, como: (i) cultivo de solos arenosos, (ii) solos com baixo teor MO, (iii)
elevado pH (solos intensamente calcareados), (iv) elevada exportação de S pelas culturas (silagem ou sistemas irrigados com altas produtividades), (v) solos de regiões
afastadas de centros industriais ou do mar, (vi) quando não há adição de S via fertilizantes por vários anos (uso de fertilizantes concentrados sem S na formulação),
e (vii) quando são cultivadas culturas mais exigentes em S.
Diferentemente do S, não houve variação dos teores de Ca e Mg ao longo do
tempo (Figuras 17b e 18b). Em média, mais de 90% das amostras apresentaram
teores adequados de Ca (acima de 4 cmolc/dm3) (Figura 17a), e mais de 97% das
amostras apresentaram teores adequados de Mg (acima de 1 cmolc/dm3) (Figura
18a). A alta disponibilidade de Ca e Mg nos solos dessa região se deve ao uso de
corretivos de acidez (Capítulo III), como o calcário, pois além de corrigir o pH do
solo, o calcário é uma importante fonte de Ca e Mg. Muitas amostras apresentaram
teores de Ca e Mg 4 vezes maiores do que o nível considerado adequado para as
plantas (16 e 4 cmolc/dm3), mas felizmente não existe toxidez às plantas causada
pelo excesso desses elementos.
O Ca é o cátion básico predominante nos sítios de troca dos solos (Figura
19). Cerca de 83% das amostras apresentaram saturação com Ca entre 40 e 70%, e
aproximadamente 90% das amostras apresentaram saturação com Mg entre 10 e
30%. Além disso, mais de 85% das amostras apresentaram mais de 60% das cargas
do solo ocupados com Ca+Mg.
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Figura 17. Distribuição em classes do teor de Ca do solo na região Norte do Rio Grande do Sul
e Sudoeste de Santa Catarina no período de 2009 a 2015: (a) geral dos sete anos avaliados e (b)
evolução anual.

60
50
Baixo
Alto
2 × Muito Alto

40

Médio
Muito Alto

30
20
10
0
2009

2010

2011 2012

2013

2014

2015

Interpretação do Mg no tempo (anos)

(b)
(a)
Figura 18. Distribuição em classes do teor de Ca do solo na região Norte do Rio Grande do Sul
e Sudoeste de Santa Catarina no período de 2009 a 2015: (a) geral dos sete anos avaliados e (b)
evolução anual.

As relações entre cátions trocáveis, como Ca/Mg, têm pouca utilidade para
fins de diagnóstico e recomendação de fertilizantes quando ambos se encontram
em teores acima dos níveis críticos no solo, como no caso da maioria das amostras
de solo avaliadas. Cerca de 94,5% das amostras apresentaram relação Ca/Mg entre
1 e 5 (Figura 20). Segundo a CQFS-RS/SC (2016), tem-se observado que o rendimento da maior parte das culturas não é afetado por relações Ca/Mg variando de
0,5 até mais de 10, desde que nenhum dos dois nutrientes esteja em deficiência.
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No entanto, para algumas culturas como citros e macieira, essa relação deve ser
mantida entre 3:1 e 5:1 (CQFS-RS/SC, 2016).
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Figura 19. Histograma da saturação por Ca, Mg e Ca+Mg das amostras de solo na região Norte
do Rio Grande do Sul e Sudoeste de Santa Catarina no período de 2009 a 2015.
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Figura 20. Distribuição em faixas Ca/Mg das amostras de solo na região Norte do Rio Grande
do Sul e Sudoeste de Santa Catarina no período de 2009 a 2015.
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Capítulo VI

Disponibilidade de
micronutrientes do solo
Micronutrientes são tão importantes quanto os macronutrientes para as
plantas, pois ambos são essenciais para o seu crescimento e desenvolvimento. A
diferença é a quantidade requerida pelas plantas. Os micronutrientes são
necessários em pequeníssimas quantidades e na grande maioria dos solos
encontrados no RS e SC, a quantidade natural presente no solo é suficiente para
atingir a demanda das culturas. Segudo a CQFS-RS/SC (2016), raramente são observadas deficiências de micronutrientes em culturas anuais nos solos do RS e de
SC. Contudo, existe maior probabilidade de resposta à adição de micronutrientes
em algumas situações, tais como solos arenosos, com teor baixo de MO e/ou com
pH muito baixo (no caso do B) ou muito elevado (pH>7,0 para Cu, Zn e Mn) (Figura 21). A interpretação dos teores de Cu, Zn, B e Mn foi feita de acordo com a
CQFS-RS/SC (2016) (Tabela 8).

Cu, Zn, Mn

Disponibilidade

B

4

5

6
pH do solo

7

8

Figura 21. Disponibilidade dos micronutrientes Cu, Zn, Mn e B em função do pH do solo.
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Os micronutrientes catiônicos Cu e Zn desempenham funções de ativação
estrutural e enzimática nas plantas. O Cu está envolvido em processos metabólicos
como fotossíntese, respiração, metabolismo de carboidratos e reprodução. Já o Zn
está associado com metabolismo de carboidratos, regulação da expressão gênica,
integridade estrutural do ribossomo e metabolismo de fosfato, além de sintetizar
enzimas como as desidrogenases, proteinases e peptidases (Marschner, 1995).
Tabela 8. Interpretação dos teores de Cu, Zn, B e Mn do solo segundo a CQFS-RS/SC (2016)
Interpretação
Cu
Zn
B
Mn
3
mg/dm
1
Muito baixo
<1,2



Baixo
<0,2
<0,2
<0,1
1,22,5
2
Médio
0,20,4
0,20,5
0,10,3
2,55,0
Alto
0,40,8
0,51,0
0,30,6
5,010,0
Muito alto1
>0,6
0,81,6
1,02,0
10,020,0
2 × Muito alto1
>1,6
>2,0
>20,0

1
Faixas de interpretação adicional incluído pelos autores desse levantamento.
2
Para a cultura da videira o teor adequado de B no solo varia de 0,6 a 1,0 mg/dm3.

Apenas 0,2 e 0,4% das amostras apresentaram teores de Cu e Zn,
respectivamente, abaixo do teor crítico de 0,4 e 0,5 mg/dm3 (Figura 22 e 23) (CQFSRS/SC, 2016). Isso demonstra que a ocorrência de deficiência de Cu e Zn é muito
pouco provável nos solos da região. Como pode ser visto nas Figuras 22 e 23, mais
de 90% das amostras apresentaram teores de Cu e Zn 4 vezes superior ao nível de
suficiência para as plantas. Isso se deve, em parte, ao material de origem no qual os
solos da região são formados. Solos originados de rochas basálticas apresentam
naturalmente teores elevados de Cu e Zn. Também contribui para que a maioria
dos solos apresentem teores adequados de Cu e Zn no solo o fato de que 50% das
amostras de solo analisadas estão situadas na faixa mediana de pH (5,56,0)
(Capítulo III), que é a faixa onde ocorre a maior disponibilidade destes elementos
no solo. Isto pode ser observado na Figura 21, que demonstra a relação do pH e a
disponibilidade dos micronutrientes catiônicos (Cu, Zn e Mn) no solo.
Cabe ressaltar que muitas amostras apresentaram teores desses metais
muito maiores que os naturalmente encontrados na região. Dentre as amostras
analisadas, foram encontrados valores de Zn superiores a 500 mg/dm3 e teores de
Cu superiores a 150 mg/dm3. Isso pode ser devido à utilização de dejeto líquido de
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suínos como fertilizantes nas lavouras, visto que a atividade suinícola é uma das
principais atividades agropecuárias e econômicas da região. Esse material é rico em
Cu e Zn devido à grande quantidade desses metais fornecidos como suplementação
mineral na ração dos suínos e à baixa absorção desses elementos pelo animal, que
excreta em suas fezes cerca de 60% do Cu e Zn ingeridos. Por isso, é preciso
monitorar os teores de Cu e Zn nos solos da região, pois o excesso desses metais no
solo pode causar toxidez para as plantas, resultando em menores produtividades.
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Figura 22. Distribuição em classes do teor de Cu do solo na região Norte do Rio Grande do Sul
e Sudoeste de Santa Catarina no período de 2009 a 2015: (a) geral dos sete anos avaliados e (b)
evolução anual.
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Figura 23. Distribuição em classes do teor de Zn do solo na região Norte do Rio Grande do Sul
e Sudoeste de Santa Catarina no período de 2009 a 2015: (a) geral dos sete anos avaliados e (b)
evolução anual.
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Prova do grande aporte de metais através da aplicação de dejetos é que em
uma aplicação de 80 m³/ha de dejeto líquido de suínos podem ser adicionados ao
solo 4,3 e 11,2 kg/ha de Cu e Zn, respectivamente (De Conti et al., 2016). Devido
às elevadas adições e a dinâmica destes metais no solo, geralmente ocorre o acúmulo
de Cu e Zn nas camadas superficiais do solo, o que aumenta o risco de transferência
desses metais por escoamento superficial (erosão laminar), gerando contaminação
de manaciais de águas superficiais. Além disso, Girotto et al. (2010) observaram que
após 17 aplicações sucessivas (1 antes de cada cultivo) de 80 m3/ha de dejeto líquido
de suínos, houve incremento nos teores de Cu e Zn disponíveis até 20 cm de
profundidade. Esses exemplos evidenciam o risco de contaminação do solo com
metais e também de contaminação de águas subsuperficiais, pela transferência
destes elementos para camadas de solo mais profundas quando são utilizadas doses
altas e frequentes de dejetos na mesma área.
O Mn é necessário para as plantas pois atua no transporte de elétrons na
fotossíntese e na desintoxicação de radicais livres de oxigênio, além de ser ativador
de aproximadamente 35 enzimas (Marschner, 1995). Cerca de 86% das amostras
apresentaram teores acima do nível crítico para as plantas segundo a CQFS-RS/SC
(2016) (>5 mg/dm3 – Figura 24a). De 2009 até 2015, é possível verificar uma
diminuição da quantidade de amostras com teores abaixo de 5 mg/dm3 (de 25 para
16%, respectivamente), e uma evolução da quantidade de amostras com teores
acima de 20 mg/dm3 (de 27 para 48%) (Figura 24b).
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Figura 24. Distribuição em classes do teor de Mn do solo na região Norte do Rio Grande do Sul
e Sudoeste de Santa Catarina no período de 2009 a 2015: (a) geral dos sete anos avaliados e (b)
evolução anual.
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Esse panorama reforça a baixa probabilidade de resposta das culturas à
aplicação de Mn. Assim como o Cu e Zn, o Mn apesar de ser essencial às plantas,
quando encontrado em teores próximos de 1000 mg/dm3 de solo pode ser
fitotóxico. Entretanto, menos de 1,5% das amostras apresentaram teores entre 100
e 500 mg/dm3, demonstrando que a probabilidade de ocorrer toxidez por Mn nos
solos da região também é baixa.
A função fisiológica do B difere dos demais micronutrientes porque esse
ânion não foi identificado em qualquer composto ou enzima específica. As
principais funções fisiológicas atribuídas ao B são o metabolismo de carboidratos,
transporte de açúcares, síntese de ácidos nucléicos (DNA e RNA) e fitohormônios,
formação de paredes celulares e divisão celular (Marschner, 1995). Por isso, sua
deficiência reduz drasticamente o crescimento das plantas. Na planta, a mobilidade
do B é baixa. Por isso, os tecidos mais jovens das plantas apresentam os sintomas
de deficiência quando o suprimento de B é inadequado. Isso explica também
porque muitos dos sintomas de deficiência do B são similares aos de deficiência de
Ca (elemento imóvel dentro da planta).
Segundo a CQFS-RS/SC (2016), a interpretação dos teores de B variam de
acordo com a cultura. Para videira, o nível de suficiência de B é 0,6 mg/dm 3 e para
as demais culturas é 0,3 mg/dm3 (Tabela 8). Em videiras, a deficiência de B causa
brotação desuniforme, queda de flores e cachos ralos. Considerando a cultura da
videira, apenas 9% das amostras de solo apresentaram teores adequados (>0,6
mg/dm3) (Figura 25a).
Para as demais culturas, cerca de dois terços (66%) das amostras
apresentaram teores adequados (>0,3 mg/dm3). Existe também uma diminuição
gradual dos teores de B nos solos da região (Figura 25b). De 2009 a 2015, o
percentual de amostras com teores de B acima de 0,3 mg/dm3 diminuiu de 90 para
50%.
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Figura 25. Distribuição em classes do teor de B do solo na região Norte do Rio Grande do Sul e
Sudoeste de Santa Catarina no período de 2009 a 2015: (a) geral dos sete anos avaliados e (b)
evolução anual.
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Considerações finais
A partir da avaliação de mais de 35 mil amostras de solo analisadas durante os anos
de 2009 a 2015 em 9 municípios do Sudoeste de Santa Catarina e 55 municípios
do Norte do Rio Grande do Sul, pode-se concluir que:

Acidez do solo
Cerca de 65% das amostras analisadas apresentam valores de pH adequados para o
desenvolvimento da maioria das plantas (pH entre 5,56,5), e somente 6% das
amostras apresentam pH Muito Baixo (<5,0). Um expressivo número de amostras
(5%) apresenta pH Muito Alto, acima de 6,5, indicando “supercalagem” de algumas
áreas, que pode induzir a deficiência de micronutrientes catiônicos (e.g. Cu e Zn).

Outros atributos de acidez do solo
84% das amostras de solo da região apresentam saturação por bases >65%; e 93%
das amostras analisadas apresentam saturação por Al <10%.

Necessidade de calagem
Considerando que todas as amostras analisadas foram coletadas em áreas sob plantio direto, cerca de 84% das amostras de solos da região Norte do RS e Sudoeste de
SC não necessitam serem corrigidas. Quando necessário, a quantidade de calcário
(PRNT 100%) a ser aplicada é de no máximo 2 t/ha.

Matéria orgânica
Mais da metade dos solos (52%) se encontram na classe de teor de MO Baixo
(<2,5%); 45% dos solos estão na classe de interpretação Médio (2,65,0%); e somente 1% apresentam teores Altos (>5,0%).
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Fósforo
Aproximadamente ¾ das amostras de solo analisadas apresentam teor de P abaixo
do nível crítico, sendo 20% dos solos com nível Muito Baixo, 35% com nível Baixo
e 19% com nível Médio. Por outro lado, 11% das amostras de solo apresentaram
teores de P superior a duas vezes o nível de suficiência das culturas, aumentando o
risco de contaminação ambiental. Entre 19971999 e 20092015 não houve evolução na disponibilidade de P nos solos da região, sendo que apenas 27% das amostras apresentam teores de P acima do nível crítico.

Potássio
Apenas 32% das amostras de solos analisadas apresentam teores de K abaixo do
nível crítico; 44% das amostras de solos apresentam nível Alto de K; 21% já
atingiram duas vezes o nível crítico (Muito Alto); e 3% estão quatro vezes acima do
nível crítico (2×Muito Alto). Apesar disso, não houve evolução da disponibilidade
de K nos solos da região nas duas últimas décadas, sendo que a quantidade de
amostras acima do nível de suficiência variou entre 65% (19971999) e 68%
(20092015).

Enxofre
Cerca de 50% das amostras apresentam teor de S adequado (>10 mg/dm3) para as
culturas mais exigentes, como leguminosas (e.g. soja), liliáceas (e.g. cebola e alho) e
brassicáceas (e.g. nabo e canola); 86% das amostras apresentam teor de S adequado
(>5 mg/dm3) para as culturas menos exigentes (demais culturas), evidenciando a
baixa probabilidade de resposta das culturas à adubação sulfatada na região.

Cálcio e magnésio
Aproximadamente 90% das amostras apresentam teores adequados de Ca (>4
cmolc/dm3); 97% das amostras apresentam teores adequados de Mg (>1
cmolc/dm3); 94,5% das amostras apresentam relação Ca/Mg entre 1 e 5.
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Cobre e zinco
Quase que a totalidade das amostras (99,8 e 99,6%) apresentam teores de Cu e Zn
acima do nível de suficiência para as culturas (0,4 e 0,5 mg/dm 3). É preciso
monitorar os teores de Cu e Zn no solo da região, pois foram encontrados valores
de Zn superiores a 500 mg/dm3 e teores de Cu superiores a 150 mg/dm3. O excesso
desses metais no solo pode causar danos ao meio ambiente e também toxidez para
as plantas, resultando em menores produtividades.

Manganês e boro
Apenas 14% das amostras apresentam teores de Mn abaixo do nível crítico para as
plantas (<5 mg/dm3). Apenas 9% das amostras de solo apresentaram teores
adequados de B (>0,6 mg/dm3) para a cultura da videira, e cerca de 2/3 (66%) das
amostras apresentaram teores de B adequados (>0,3 mg/dm3) para as demais
culturas. Nos últimos 7 anos (2009 a 2015), o percentual de amostras com teores
de B acima de 0,3 mg/dm3 diminuiu de 90 para 50%.
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Site gratuito, rápido, fácil e confiável para intepretação de análises
de solos e recomendação de calagem e adubação para os
principais cultivos do RS, SC, MS e Paraguai. Confira!

