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Resumo 
 

REIS, Cecília Estima Sacramento dos. Caracterização Química e Disponibilidade 
de enxofre em solos de várzea do Rio Grande do Sul.  2008. 86p. Dissertação - 
Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Área de Concentração: Solos. 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas - Brasil. 
 

As transformações químicas, físicas e biológicas decorrentes do alagamento 
do solo são de grande importância para o arroz irrigado, visto que afetam os 
atributos do solo e a disponibilidade de nutrientes essenciais a essa cultura. No 
entanto, há carência de informações sobre os solos de várzea do Rio Grande do Sul. 
O presente estudo teve por objetivo avaliar a condição de 57 solos de várzea quanto 
ao teor de argila, matéria orgânica e nitrogênio, complexo de troca, acidez e 
disponibilidade de fósforo e enxofre, bem como estabelecer relações entre estes 
atributos do solo. Para isto, foram coletadas 57 amostras de solos de várzea, na 
profundidade de 0 a 20cm (camada arável) em diferentes localidades, abrangendo 
os municípios de Santa Maria, Bagé, Hulha Negra, Jaguarão, Santa Vitória do 
Palmar, Camaquã, Uruguaiana, Barra do Quaraí, Itaqui, São Borja, Eldorado do Sul, 
Rio Grande, São Lourenço do Sul e Pelotas, e determinados os teores de argila, 
carbono orgânico total, nitrogênio total, fósforo, potássio e enxofre disponíveis, cálcio 
e magnésio trocáveis, acidez, capacidade de troca de cátions e saturação por bases. 
Em geral, os solos de várzea estudados apresentaram baixos teores de matéria 
orgânica, argila e nitrogênio, pH inferior ao recomendado para o cultivo de arroz 
irrigado (5,5), baixa acidez potencial, teor de potássio abaixo do nível de suficiência, 
alta disponibilidade de cálcio, magnésio, enxofre e fósforo, além de média saturação 
por bases. Além disto, foi verificada grande variabilidade na capacidade de troca de 
cátions e na concentração de enxofre disponível nas amostras. Os parâmetros 
carbono orgânico total, argila e nitrogênio estiveram diretamente correlacionados e 
os métodos de determinação de carbono  orgânico, análise elementar e Walkley & 
Black, apresentaram alta associação entre si. As relações entre o pH e a saturação 
por bases e entre a  capacidade de troca de cátions e  teores de carbono e argila 
são significativas. Apesar da baixa correlação entre a concentração de enxofre 
disponível e os teores de carbono orgânico e argila, os solos que apresentam teores 
de enxofre abaixo do nível crítico também possuem baixos teores de argila e de 
carbono orgânico. 

 
Palavras-chave: Oryza sativa L. Alagamento. Sulfato. Fertilidade. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 

REIS, Cecília Estima Sacramento dos. Chemical characterization and sulphur 
availability in lowland soils of Rio Grande do Sul state.  2008. 86p. Dissertação - 
Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Área de Concentração: Solos. 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas - Brasil. 
 

Soil chemical, physical and biological changes that occurr after soil flooding 
are very important for the irrigated rice crop, since they affect essential soil properties 
and nutrient availability. However, there is little information about the lowland soils in 
the State of Rio Grande do Sul, Brazil. The present study had as objective to 
evaluate the condition of 57 lowland soils regarding clay, organic matter and nitrogen 
content, ion exchange, acidity and phosphorus and sulphur availability, as well as to 
establish relationships among these soil attributes. Therefore, 57 samples of lowland 
soils were collected at a depth ranging from 0 to 20 cm (arable layer) in different 
locations, comprising the Santa Maria, Bagé, Hulha Negra, Jaguarão, Santa Vitória 
do Palmar, Camaquã, Uruguaiana, Barra do Quarai, Itaqui, São Borja, Eldorado do 
Sul, Rio Grande, São Lourenço do Sul and Pelotas Counties. Clay, total organic 
carbon and nitrogen, available phosphorus, potassium and sulphur, exchangeable 
calcium and magnesium, acidity, cation exchange ability and base saturation, were 
determined. In general, the studied lowland soils presented low organic matter, clay 
and nitrogen contents, a pH inferior to the recommended for the irrigated rice crop 
(5.5), low potential acidity, potassium levels bellow the limiting values, high calcium 
availability, magnesium, sulphur and phosphorus, besides the medium base 
saturation. Also, a high variability in the ion exchange ability and sulphur 
concentration available was found.  The contents of total organic carbon, clay and 
nitrogen are highly correlated. The carbon content determined by elemental analysis 
and by the Walkley & Black method showed a high correlation. The relationships 
between the pH and the base saturation and between ion exchange ability and 
carbon content and clay are significant. Despite the low correlation between sulphur 
concentration available and organic carbon and clay contents, soils that show 
sulphur content below the critical level also possess low clay and organic carbon 
contents. 
 
Key words: Oryza sativa L. Flooding. Sulphate. Fertility. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Solos de várzea, quando submetidos a alagamentos periódicos, sofrem 

modificações em seu comportamento. Dentre estas, estão a menor difusão de 

oxigênio molecular, ocupação dos espaços porosos por água e alterações em 

propriedades físicas, químicas e biológicas, que afetam a disponibilidade de 

nutrientes para as plantas de arroz. 

Os microrganismos que se estabelecem em ambientes alagados utilizam 

compostos oxidados do solo como receptores de elétrons no processo de 

mineralização da matéria orgânica, reduzindo nitrato, óxidos mangânicos e férricos, 

sulfatos e carbonatos, originando, respectivamente, nitrogênio molecular, compostos 

manganosos e ferrosos, sulfetos e metano. 

A redução do sulfato a sulfeto diminui a disponibilidade de enxofre para o 

arroz irrigado, podendo prejudicar a produção de proteínas e de outros compostos 

nesta cultura. Sintomas como amarelecimento das folhas, menor perfilhamento, 

atraso na maturação e crescimento atrofiado têm sido associados à deficiência por 

enxofre.  

Outros fatores, como lixiviação e erosão causadas pelo excesso de 

precipitação e irrigação, aplicação de fertilizantes com baixa concentração ou isentos 

de enxofre, cultivos em solos arenosos e/ou com baixos teores de matéria orgânica, 

também podem diminuir a disponibilidade de enxofre. No entanto, poucos estudos 

têm sido realizados sobre a disponibilidade de enxofre em solos do Rio Grande do 

Sul sobre as características do solo determinantes dos teores de enxofre disponível 

nesses solos. 

Deste modo, o objetivo deste trabalho é avaliar a condição de 57 amostras 

de solos de várzea do RS quanto aos conteúdos de argila, matéria orgânica e 

nitrogênio, complexo de troca, acidez e disponibilidade de fósforo e enxofre, bem 
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como estabelecer relações entre estes atributos do solo, buscando identificar que 

fatores podem estar relacionados com a disponibilidade de enxofre.  



 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Características dos solos de várzea 

Os solos de várzea são encontrados nas planícies de rios, lagoas e lagunas 

e apresentam como característica comum: a deficiência de drenagem (PINTO et al., 

1999). No Rio Grande do Sul, as áreas de várzea são geralmente extensas, 

apresentando relevo plano a suavemente ondulado, concentrando-se, 

principalmente, na metade Sul do Estado. Segundo a classificação das regiões 

orizícolas do Estado, estes solos são encontrados nas regiões Litoral Sul, Planície 

Costeira Interna e Externa, Depressão Central, Campanha e Fronteira Oeste e 

representam cerca de 20% da superfície total do Estado (PINTO et al., 2004). 

Os diferentes graus de hidromorfismo e a heterogeneidade do material de 

origem fazem com que esses solos apresentem grande variação nas características 

morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas, sendo, portanto, agrupados em 

diferentes classes. As principais classes em que estão inseridos os solos de várzea, 

de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006), 

são Planossolos, Gleissolos, Chernossolos Ebânicos e Chernossolos Argilúvicos, 

Plintossolos, Vertissolos, Neossolos Flúvicos e Neossolos Quartzarênicos 

Hidromórficos, Organossolos e Espodossolos (PINTO et al., 2004). Dentre estas 

classes, os Planossolos (incluindo os Gleissolos associados) representam 56% da 

área total das várzeas do Rio Grande do Sul, seguindo-se, em ordem decrescente, 

as classes dos Chernossolos (16,1%), Neossolos (11,6%), Plintossolos (incluindo 

Luvissolos e Argissolos) (8,3%) e Gleissolos (7,1%) (PINTO et al., 2004). 

Os solos de várzea estão sujeitos a alagamentos periódicos, ocasionando 

alterações no equilíbrio de elementos e compostos, desencadeando uma série de 

mudanças, que fazem com que o seu comportamento seja completamente diferente 

do observado em solos bem drenados (SOUSA et al., 2006).  
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Quando um solo é inundado, tanto os espaços porosos existentes entre os 

agregados, como os espaços contidos no interior desses são preenchidos por água. 

Em conseqüência, o ar contido no interior dos poros é comprimido pela ação da 

água, levando à destruição dos agregados. Dessa forma, o solo passa de um estado 

sólido para um estado semi-fluido. Tais transformações físicas são importantes para 

o arroz, pois reduzem a percolação de água, contribuindo para uma sensível 

redução da quantidade utilizada, e diminuem as perdas de nutrientes por lixiviação 

(GOMES et al., 1999). 

Nos solos alagados, a substituição do ar pela água nos espaços porosos e a 

presença de lâmina de água restringem as trocas gasosas. Os microrganismos 

aeróbios consomem rapidamente o oxigênio remanescente no solo e, como a 

difusão desse gás através da água de inundação é lenta, esse não é reposto. 

Quando o oxigênio livre é totalmente consumido, o metabolismo microbiano aeróbio 

cessa, dando lugar ao metabolismo anaeróbio. 

Os microrganismos anaeróbios utilizam os compostos oxidados do solo 

como receptores de elétrons no processo de respiração e a matéria orgânica como 

substrato. Assim, os microrganismos anaeróbios, ao respirarem, reduzem nitrato,  

óxidos mangânicos e férricos, sulfato, carbonato e outros elementos oxidados do 

solo para nitrogênio molecular, compostos manganosos e ferrosos, sulfeto, metano e 

outros produtos de redução, respectivamente (PONNAMPERUMA, 1972). 

À medida que os compostos oxidados do solo são utilizados pelos 

microrganismos anaeróbios, estes são reduzidos, conferindo ao solo características 

de redução. O estado de maior ou menor redução do solo pode ser medido através 

do potencial redox (Eh). Um baixo potencial redox indica a presença de um elevado 

número de substâncias reduzidas. O curso da redução e o valor final do Eh 

dependem da temperatura, conteúdo de matéria orgânica e da natureza e 

concentração dos aceptores de elétrons presentes no solo (PONNAMPERUMA, 

1964).  

O pH de solos ácidos apresenta um pequeno decréscimo inicial, 

normalmente no primeiro e/ou segundo dias de alagamento, seguido pelo aumento 

até um valor máximo constante de 6,5 a 7,5, em duas ou três semanas. A diminuição 

inicial é devida ao acúmulo de CO2 e o aumento posterior é devido às reações de 

oxirredução que ocorrem com o consumo de íons H+ (VAHL, 2004). Em solos 
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alcalinos, o pH sofre um leve decréscimo ou permanece próximo aos valores 

originais (SOUSA et al., 2006).  

O nitrato é o primeiro composto oxidado a ser utilizado pelos microrganismos 

anaeróbios e estabiliza o Eh entre valores de 200 e 400mV. Nesse processo, o 

nitrato  é reduzido a N2O e N2 voláteis, desaparecendo do solo com poucos dias de 

alagamento. Assim, em solos alagados, a forma de nitrogênio estável é o amônio, 

pois a ausência de oxigênio livre interrompe a mineralização do nitrogênio na forma 

amoniacal (GOMES et al., 1999). 

A redução dos óxidos mangânicos (Mn4+) a manganosos (Mn2+) ocorre 

quase que simultaneamente à redução do nitrato e proporciona aumentos 

consideráveis de manganês na solução do solo, podendo, inclusive, provocar 

problemas de toxidez para o arroz. 

Após a redução do nitrato e dos óxidos mangânicos, ocorre o que 

provavelmente seja a mais importante alteração química do solo alagado: a redução 

dos óxidos férricos (Fe3+) a óxidos ferrosos (Fe2+), com conseqüente aumento de 

solubilidade do ferro. As transformações que ocorrem em um solo alagado são 

marcadamente afetadas pela química do ferro, em função da grande quantidade de 

óxidos de ferro passíveis de redução (GOMES et al., 1999). 

Em condições de anaerobiose, o sulfato (SO4
2-) é reduzido a sulfeto (S2-), 

cuja quantidade formada depende do conteúdo de matéria orgânica, pH, 

temperatura e atividade microbiana. 

O fósforo, embora não esteja diretamente envolvido nas reações de 

oxidação e redução, tem sua solubilidade influenciada pela submersão do solo, 

devido à sua reatividade com os compostos passíveis de redução. Nos solos ácidos, 

os fosfatos estão preferencialmente associados aos óxidos de ferro e de alumínio e, 

deste modo, condições que aumentam a solubilidade do ferro, normalmente, 

também aumentam a solubilidade do fósforo. 

Diversos cátions como o Ca2+, o Mg2+ e o K+, embora também não 

participem diretamente das reações de redução, têm a sua solubilidade aumentada 

para a cultura do arroz, devido ao deslocamento desses cátions pelo Mn2+ e, 

principalmente, pelo Fe2+ que, em um solo alagado, ocupa considerável proporção 

dos sítios de troca. 
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2.2 Situação da fertilidade dos solos cultivados co m arroz irrigado no Rio 

Grande do Sul 

No Rio Grande do Sul, vários estudos de avaliação da fertilidade do solo já 

foram desenvolvidos com diferentes solos, culturas e regiões. No entanto, muito 

pouco foi efetuado especificamente  para o arroz irrigado por inundação no Estado. 

Vahl (1982) estudou as principais características físicas e químicas de solos de 

regiões produtoras de arroz do Estado e verificou que havia deficiência de 

nitrogênio, potássio e fósforo na maioria das amostras. Anghinoni et al. (2004), com 

o objetivo de avaliar a situação da fertilidade dos solos cultivados com arroz irrigado, 

realizaram um levantamento a partir de 17.665 amostras de solos das Regiões 

Arrozeiras da Campanha, Fronteira Oeste, Depressão Central, Planície Costeira 

Interna e Planície Costeira Externa avaliadas pelo laboratório do Instituto Rio 

Grandense do Arroz (IRGA) entre os anos de 1997 e 2002. 

Nesse estudo, foram avaliados os seguintes atributos de fertilidade do solo: 

pH em água, saturação por bases e por alumínio, teores de cálcio e magnésio 

trocáveis, teores de matéria orgânica e de argila e disponibilidade de fósforo e de 

potássio. Foi verificado que há uma predominância absoluta (84,5%) de solos com 

valores de pH inferiores a 5,5 nas Regiões Arrozeiras do Estado, sendo a maior 

freqüência observada nas regiões da Planície Costeira Interna e Depressão Central. 

A predominância dos solos ácidos se deve aos fatores de formação, que 

condicionam a ocorrência de acidez, e ao baixo índice de utilização de calcário, 

mesmo que haja indicação de uso desse insumo pela pesquisa. 

As regiões Planície Costeira Interna e Externa apresentaram saturação por 

bases de até 40% (baixa), em 44,5% e 39,8% das amostras, respectivamente, e 

saturação por alumínio elevada (superior a 30%), em 38,0% e 31,8% das amostras, 

respectivamente. Por outro lado, na Fronteira Oeste foram observadas maiores 

porcentagens de saturação por bases e menores de saturação por alumínio, o que, 

aliado ao maior valor de pH, indicam ser essa a região menos problemática em 

relação à acidez do solo. 

Na avaliação da disponibilidade de cálcio e magnésio, Anghinoni et al. 

(2004) verificaram novamente que as regiões Planície Costeira Interna e Externa 

apresentaram, predominantemente, teores de cálcio trocável (66,0% e 63,0%, 

respectivamente) inferiores a 2,0cmolc dm-3. No entanto, a Fronteira Oeste 

apresentou os solos com maior suprimento desse nutriente, com 85,6% das 
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amostras contendo teor superior a 2,0cmolc dm-3 e com 91,6% das amostras 

apresentando concentração de magnésio trocável superior a 0,5cmolc dm-3. 

Quarenta e sete por cento (47%) das amostras de solos analisadas apresentaram 

teor de cálcio inferior a 2,0cmolc dm-3 e 19,4% dos solos apresentaram teor de 

magnésio trocável inferior a 0,5cmolc dm-3, indicando a necessidade de aplicação de 

calcário para atender à demanda desses nutrientes para as plantas. 

Anghinoni et al. (2004) relataram ainda que os menores teores de cálcio e 

magnésio trocáveis estão relacionados com o baixo teor de matéria orgânica e/ou 

com a presença de solos mais arenosos. 

Este mesmo estudo ainda revela a predominância (77,5%), em todas as 

regiões, de solos enquadrados  na classe de matéria orgânica baixa (≤2,5%). A 

Fronteira Oeste é a região onde os solos apresentaram os maiores teores de matéria 

orgânica. Além disto, os solos das Regiões Arrozeiras indicam ser bem mais 

arenosos que os demais solos do Estado, pois 96,5% dos solos cultivados com arroz 

irrigado apresentaram conteúdo de argila de até 25%. 

Quanto à disponibilidade de fósforo, os autores relatam que a maioria das 

amostras estudadas (54,6%) apresenta teores de fósforo disponível (determinado 

pelo extrator Mehlich-I) acima da faixa de suficiência (6,0mg dm-3). Entretanto, uma 

porção significativa destes solos (35,6%) se encontra na faixa média (3,1 a 6,0 mg 

dm-3), necessitando de atenção quanto ao suprimento do nutriente. Os menores 

valores para fósforo disponível são observados na região da Fronteira Oeste, 

enquanto que a maior ocorrência de solos com elevada disponibilidade desse 

nutriente é verificada na região da Planície Costeira Externa. 

Admitindo o teor de suficiência (60mg dm-3), os mesmos autores concluem 

que aproximadamente metade das amostras avaliadas (49,5%) é deficiente em 

potássio. No entanto, o maior problema é constatado na Planície Costeira Interna, 

com 23,7% das amostras situadas na classe baixa (≤30mg dm-3). Da mesma forma 

que o cálcio e o magnésio trocáveis, os menores teores de potássio estão 

relacionados aos solos mais arenosos e com menor teor de matéria orgânica, 

segundo Anghinoni et al. (2004).  

No levantamento de Anghinoni et al. (2004) não foram apresentadas 

considerações a respeito do enxofre, visto que os produtores de arroz normalmente 

não solicitam análises deste elemento. 
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2.3 Enxofre no solo 

O conteúdo médio de enxofre (S) na crosta terrestre está estimado entre 

0,06% e 0,10%, sendo, desta forma, o 13º elemento mais abundante na natureza 

(BISSANI; TEDESCO, 1988). Nas rochas e nos solos, ocorre principalmente como 

sulfato (SO4
2-) e sulfeto (S2-) existentes em diversos minerais (TABATABAI, 2005).  

O enxofre é um elemento essencial às plantas e, nas proteínas, é um 

constituinte importante de aminoácidos como cisteína e metionina (SUZUKI, 1995). 

No solo, é encontrado nas formas orgânica e inorgânica. Porém, a forma orgânica é 

responsável por 90% a 95% do enxofre total do solo, sendo distribuída em três 

frações: compostos com ligações S-O, caracterizados por sulfatos de ésteres, que 

representam 50% do enxofre orgânico do solo; compostos com ligações S-C, 

principalmente os aminoácidos cisteína e metionina; a última fração é conhecida 

como S inerte ou residual e é representada por compostos de natureza não bem 

identificada. As duas primeiras frações são as que mais contribuem indiretamente 

para o suprimento de enxofre às plantas (NEPTUNE et al., 1975; FRENEY et al., 

1975; BISSANI, 1985). 

O enxofre inorgânico no solo predomina como sulfato (SO4
-2) na solução ou 

adsorvido aos grupos funcionais dos colóides, podendo ocorrer, também, como 

espécies reduzidas, tais como dióxido de enxofre (SO2), sulfito (SO3
2-), tiossulfato 

(S2O3
2-), enxofre elementar (S0) e sulfeto (S2-). Estas espécies, em solos bem 

drenados e aerados, são oxidadas a sulfato (SO4
2-) (TABATABAI; BREMNER, 1972; 

NEPTUNE et al., 1975) e a concentração das formas reduzidas é muito pequena, 

geralmente inferior a 1% (FRENEY, 1961). 

As diferentes formas de enxofre no solo são provenientes de reações de 

intemperismo, precipitação, irrigação, adsorção direta de enxofre existente na 

atmosfera e pela adição de fertilizantes minerais e orgânicos. No entanto, o SO4
2- é 

a espécie que tem sido mais intensamente estudada devido à sua mobilidade no 

solo, disponibilidade para as plantas e microrganismos, reações de precipitação e 

reatividade com as cargas positivas da superfície dos minerais do solo. Todos esses 

processos resultam em diferentes estados do íon no solo, incluindo SO4
2- 

prontamente solúvel, SO4
2- adsorvido, SO4

2- insolúvel e SO4
2- co-precipitado com 

carbonato de cálcio (CaCO3) (TABATABAI, 2005). 

As transformações de enxofre no solo envolvem processos como a 

mineralização do enxofre orgânico, imobilização ou conversão do enxofre inorgânico 
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em compostos orgânicos, através da ação de microrganismos, produção de sulfeto 

(S2-) pela redução de SO4
2-, formação de gases voláteis e a oxidação de enxofre 

elementar (FRENEY; BOONJAWAT, 1983). Dentre esses processos, os mais 

importantes são a mineralização,  visto que as formas orgânicas constituem a maior 

parte do S do solo, e a adsorção, por ser o principal processo de controle da 

disponibilidade de S às plantas, devido ao equilíbrio relativamente rápido que é 

estabelecido entre a fase sólida e a solução do solo (BISSANI, 1985). 

Para Costa (1980), devido à mineralização do enxofre orgânico ser um 

processo microbiológico, a forma e o tipo de compostos orgânicos sulfurados no solo 

e as condições que afetam diretamente a atividade microbiana, tais como população 

microbiana, temperatura, aeração, umidade, pH e disponibilidade de outros 

nutrientes, são os principais fatores que afetam a mineralização. 

Os solos variam muito quanto à capacidade de adsorver SO4
2- . A adsorção 

de SO4
2- é reversível e influenciada por diferentes propriedades do solo, incluindo o 

tipo e o conteúdo dos argilominerais, pH do solo, concentração de SO4
2-, 

temperatura, tempo de contato do íon com as partículas do solo, competição com 

outros ânions e tipo de cátions presentes na solução e no complexo sortivo 

(TABATABAI, 2005; BISSANI, 1985). Além disso, a adsorção é maior em solos com 

baixos valores de pH (<6,0) e, admitindo que na maioria dos solos agrícolas, onde o 

pH é próximo ou superior a 6,0, este processo é considerado desprezível 

(TABATABAI, 2005).  

Segundo Costa (1980), a adsorção do íon SO4
2- pode ocorrer tanto em 

superfícies  positivas (adsorção eletrostática), quanto em superfícies negativas 

(adsorção química ou específica). Na adsorção eletrostática, o SO4
2- interage com 

as cargas positivas provenientes da protonação de grupos –OH, enquanto que, na 

adsorção específica, o SO4
2- forma ligações covalentes com a superfície das argilas. 

O sulfato adsorvido eletrostaticamente pode ser considerado prontamente disponível 

para as plantas, porém o adsorvido de forma específica é menos disponível ou até 

mesmo indisponível (MITCHELL et al., 1992), a curto prazo. 

 

2.4 Sulfato e os solos alagados 

O alagamento promove diversas alterações no solo. Dentre elas, a formação 

de zonas oxidadas e reduzidas. Assim, a população microbiana da camada oxidada 

é constituída por microrganismos aeróbios, pois estes crescem apenas na presença 
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de oxigênio molecular existente na rizosfera, e de microrganismos anaeróbios, que 

obtêm energia da oxidação da matéria orgânica através de reações redox (SOUSA 

et al., 2006). Nessas reações, são utilizados alguns compostos oxidados do solo 

como receptores de elétrons, obedecendo a seguinte ordem de redução: nitratos, 

óxidos de manganês, óxidos de ferro e sulfato. 

A redução do sulfato, em ambientes anaeróbios, somente ocorre se houver 

uma concentração adequada de doadores de elétrons (matéria orgânica) e 

receptores de elétrons (SO4
2-) (KONOPKA et al., 1986). Esse processo é favorecido 

por baixos valores de pH, já que, na formação de H2S, há o consumo de íons H+. 

Porém, a redução é realizada por meio da atividade biológica de bactérias 

anaeróbias e um valor de pH muito baixo é capaz de retardar o desempenho desses 

microrganismos e causar baixa taxa de redução de SO4
2- (SHU-ZHENG, 1985). 

Outros fatores importantes na redução do enxofre no solo são o teor de 

matéria orgânica e a temperatura, sendo que, quanto maior a temperatura, maior é a 

redução do sulfato (PONNAMPERUMA, 1984). Devido à maior fração de enxofre do 

solo ser de natureza orgânica (NEUE; MAMARIL, 1985), a mineralização da matéria 

orgânica do solo (MOS) é o processo mais importante (BISSANI, 1985). Portanto, 

quanto maior for a porcentagem de MOS, maior será a concentração de enxofre 

mineralizada e, conseqüentemente, mais sulfeto poderá ser formado. 

A cinética do sulfato solúvel em água, que é mensurada pela redução do 

sulfato, em solos alagados depende das propriedades do solo. Em solos neutros e 

alcalinos, concentrações superiores a 1500mg dm-3 de SO4
2- podem ser reduzidas a 

zero dentro de seis semanas de alagamento. Solos ácidos apresentam 

primeiramente um aumento na concentração de sulfato solúvel em água e, então, 

um lento decréscimo ocorre durante vários meses (PONNAMPERUMA, 1972). 

O arroz, assim como as outras plantas, absorve enxofre principalmente na 

forma de sulfato e a redução de sulfato a sulfeto em solos alagados diminui a 

disponibilidade de enxofre (ENGLER; PATRICK, 1975). Por isso, a redução do 

sulfato em solos alagados tem implicações para o cultivo de arroz, tais como: o 

suprimento de enxofre pode se tornar insuficiente ou a toxidez por H2S pode 

aparecer em solos pobres em ferro (PONNAMPERUMA, 1972). 

Embora suspeite-se que as raízes sejam capazes de absorver o enxofre na 

forma de S2O3
2- e as folhas através de estômatos sob a forma de SO2 (HAVLIN et 

al., 2005), em solos alagados, a absorção de enxofre também ocorre 
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preferencialmente via SO4
2-, pois algumas bactérias, como a Thiobacillus 

denitrificans, podem oxidar formas reduzidas de enxofre a SO4
2- em condição de 

anaerobiose através da redução do nitrato (NO3
-) a N2 (BISSANI, 1985). Além disto, 

outras bactérias promovem tal oxidação nas zonas aeróbias, como as existentes na 

rizosfera das plantas (FRENEY; BOONJAWAT, 1983). 

Segundo Wilson Jr. et al. (2006), durante o perfilhamento e a iniciação da 

panícula, os tecidos das plantas de arroz devem apresentar concentrações de SO4
2- 

de 0,17% e 0,15%, respectivamente. No entanto, se a quantidade de SO4
2- 

absorvida for insuficiente, surgem, de modo geral, sintomas de deficiência do 

elemento parecidos com os de deficiência de nitrogênio (SUZUKI, 1995). Esta 

semelhança se deve ao fato de ambos os nutrientes serem constituintes das 

moléculas de clorofila, no entanto, os sintomas de deficiência de nitrogênio 

aparecerem nas folhas mais velhas devido à sua alta mobilidade na planta enquanto 

que a de enxofre ocorre nas folhas mais jovens. 

A planta de arroz deficiente em enxofre apresenta, inicialmente, 

amarelecimento nas folhas mais jovens e, posteriormente, este sintoma se estende 

para as demais folhas, uma vez que o enxofre é pouco móvel na planta (CARMONA, 

2007). Outras características de deficiência são o menor perfilhamento, atraso na 

maturação e crescimento atrofiado (WILSON Jr. et al., 2006). 

Solos altamente reduzidos podem produzir elevadas concentrações de 

sulfeto de hidrogênio. No entanto, concentrações tão baixas quanto 0,1mg L-1 na 

solução do solo já são tóxicas para o arroz (SOUSA et al., 2006). No entanto, se o 

solo apresentar altos teores de Fe2+ (forma reduzida), a planta de arroz não é 

prejudicada devido à precipitação da maior parte do sulfeto com o Fe2+, formando o 

sulfeto ferroso (FeS) e diminuindo a concentração de H2S na solução do solo. Pelas 

mesmas razões, a adição de enxofre ao solo, sob a forma de sulfato, reduz os teores 

de ferro (Fe2+) na solução (GAO et al., 2004), o que também pode diminuir os efeitos 

da toxidez por ferro no arroz irrigado. Este fato é confirmado pelo estudo 

desenvolvido por Sanes et al. (2005), que verificaram a diminuição nos teores de 

ferro na solução do solo com o aumento das doses de SO4
2-. Além disto, o uso da 

dose de 200mg kg-1 de SO4
2-, não proporcionou sintomas de bronzeamento, 

característicos da toxidez por ferro nas plantas de arroz. 
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2.5 Resposta do arroz à adubação com enxofre 

Dias et al. (1989), ao testarem diferentes tratamentos com complementação 

de adubação foliar, verificaram que o rendimento de grãos foi favorecido pela adição 

de enxofre à mistura que melhorou a relação N/S, importante no equilíbrio nutricional 

do arroz (RANDALL, 1988; DEV & SHARMA, 1988). 

Estudos efetuados por Lima e Trezzi (1993) revelaram que a aplicação de 

gesso agrícola (CaSO4.2H2O) em níveis elevados diminuiu a estatura e rendimento 

de matéria seca das raízes e da parte aérea e aumentou os sintomas de excesso de 

sal nas plantas de arroz, além de provocar uma tendência de redução no seu 

perfilhamento, indicando que tratamentos com graus elevados de gesso podem ser 

prejudiciais ao desenvolvimento do arroz irrigado. Ainda nesse estudo, a gessagem 

minimizou a concentração de magnésio na parte aérea das cultivares de arroz 

testadas. 

Para Sanes et al. (2005), o peso de matéria seca da parte aérea do arroz 

diminuiu até a dose de 100mg kg-1 de S-SO4 adicionado ao solo, aumentando de 

forma acentuada na dose de 200mg kg-1 de S-SO4. Tal comportamento foi associado 

à redução do efeito tóxico do ferro na maior dose do sulfato, porém mais estudos 

precisam ser realizados para definição de doses seguras em função do risco de 

ocorrência de toxidez por H2S (SANES et al., 2005). 

Em diferentes solos da Depressão Central do Rio Grande do Sul, Carmona 

et al. (2005) encontraram uma pequena resposta do arroz irrigado à aplicação de 

enxofre. Além disto, esta resposta mostrou ser dependente do teor de nutriente no 

solo. Uma das possíveis causas deste comportamento pode ser a contribuição do 

horizonte subsuperficial, mais argiloso, com capacidade de retenção do nutriente 

(BISSANI, 1985). Carmona et al. (2005) relataram também que a resposta à 

aplicação  de S varia desde negativa, no solo com maiores teores de enxofre 

(>9,0mg dm-3) até 1,1t ha-1, no solo com 6,7mg dm-3 de S. O maior rendimento foi 

obtido pela adição de 20 e 40Kg ha-1 de S e correspondeu a um aumento de 

aproximadamente 10% em relação à testemunha sem adição de enxofre. 

Segundo a SOSBAI (2007), em solos afastados de regiões industriais, com 

baixos teores de matéria orgânica e de argila e com teores de S extraível com 

fosfato de cálcio (500mg L-1) abaixo de 10mg dm-3, devem ser utilizadas fontes de 

nutrientes contendo enxofre para aplicar, no máximo, 20kg de S ha-1. 
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2.6 Métodos de determinação de enxofre disponível n o solo 

O enxofre disponível pode ser avaliado por diversos métodos. Entretanto, 

estes diferem quanto aos extratores e as frações de enxofre extraídas. Dentre eles, 

estão a extração com acetato de amônio (NH4OAc) 0,5mol L-1 e ácido acético 

(HOAc) 0,25mol L-1, cloreto de cálcio (CaCl2) 10mmol L-1 e fosfato monocálcico 

(Ca(H2PO4)2) 500mg L-1 de P em ácido acético (HOAc) 2mol L-1 e em água. Em 

todos os métodos citados, a determinação do teor de enxofre disponível é realizada 

por turbidimetria (ALVAREZ V. et al., 2001). 

A utilização do acetato de amônio em conjunto com o ácido acético permite 

extrair formas solúveis e frações de enxofre fracamente adsorvidas, denominado S 

solúvel (ALVAREZ V. et al., 2001). Segundo Bardsley e Lancaster (1960), esta 

técnica permite boa recuperação quando o solo recebe incremento de pequenas 

doses de sulfato. 

O cloreto de cálcio extrai principalmente formas de enxofre (SO4
2-) presentes 

na solução do solo e porções de SO4
2- adsorvidas, porém facilmente dessorvíveis. 

(REISENAUER, 1975). 

Já a solução de fosfato monocálcico em ácido acético avalia o enxofre em 

solução, bem como as frações de SO4
2- adsorvidas e o enxofre orgânico (HOEFT et 

al., 1973). Enquanto que, em presença de água, o fosfato monocálcico extrai o 

enxofre prontamente solúvel e parte do enxofre adsorvido (FOX et al., 1964). A 

Comissão de Química e Fertilidade do Solo – RS/SC recomenda a utilização desta 

metodologia para a elaboração do diagnóstico de disponibilidade de enxofre no solo 

(CQFS, 2004). 



 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Coleta e preparo das amostras dos solos 

Para o desenvolvimento deste estudo, foram empregadas 57 amostras de 

solos de várzea, as quais foram coletadas na profundidade de 0 a 20cm (camada 

arável) em diferentes localidades (Apêndice A), abrangendo os municípios de Santa 

Maria, Bagé, Hulha Negra, Jaguarão, Santa Vitória do Palmar, Camaquã, 

Uruguaiana, Barra do Quaraí, Itaqui, São Borja, Eldorado do Sul, Rio Grande, São 

Lourenço do Sul e Pelotas (Fig.1). Os solos estudados pertencem às seguintes 

classes: Argissolo Vermelho (4 amostras), Argissolo Vermelho-amarelo  (2 

amostras), Chernossolo Argilúvico (7 amostras), Chernossolo Ebânico (1 amostra) 

Gleissolo Háplico (3 amostras), Gleissolo Melânico (4 amostras), Luvissolo Crômico 

(3 amostras), Luvissolo Hipocrômico (1 amostra), Neossolo Litólico (1 amostra), 

Neossolo Quartzarênico (5 amostras), Planossolo Hidromórfico (25 amostras) e 

Vertissolo Ebânico (1 amostra) (Apêndice B). 

As amostras foram secas ao ar e, então, destorroadas e passadas em 

peneira com abertura de malha de 2mm, para serem posteriormente analisadas.
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Figura 1  - Localização dos pontos de coletas das 57 amostras de solos de várzea do Rio Grande 
do Sul 
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3.2 Determinação do teor de argila 

A avaliação do teor de argila foi realizada pelo método da pipeta, descrito 

por Gee e Bauder (1986), sendo a dispersão proporcionada pelo emprego de 

hidróxido de sódio (NaOH) 1mol L-1 e agitação mecânica por 16 horas. 

 

 

3.3 Determinações químicas 

3.3.1 Carbono orgânico total 

Duas técnicas foram utilizadas para a análise do carbono orgânico total 

(COT): combustão úmida (método Walkley & Black, descrito por Tedesco et al. 

(1995)) e combustão seca em analisador elementar. O primeiro consistiu em oxidar 

os compostos orgânicos do solo com dicromato de potássio em meio ácido (ácido 

sulfúrico), com elevação da temperatura até 150ºC por um minuto. O conteúdo de 

COT foi obtido a partir do volume de sulfato ferroso gasto na titulação das amostras. 

No segundo método, o teor de COT foi obtido através da detecção, por 

condutividade térmica, do CO2 desprendido a partir da combustão das amostras 

sólidas com O2 a 900ºC em Analisador Elementar Flash EA 1112. 

 

3.3.2 Nitrogênio total 

O nitrogênio foi avaliado por combustão seca em analisador elementar, 

através da conversão de todos os compostos contendo N em N2 e NOx, por 

combustão das amostras sólidas a altas temperaturas, no equipamento Flash EA 

1112. 

 

3.3.3 Acidez ativa e potencial 

A acidez ativa foi determinada segundo a técnica descrita por Tedesco et al. 

(1995) e consistiu na leitura do pH, após agitação e repouso de 30 minutos, de uma 

porção de solo (10mL) misturada ao mesmo volume de água destilada. 

A acidez potencial foi avaliada de duas formas. Indiretamente pela mudança 

de pH da amostra frente ao tampão SMP. Esta alteração no valor de pH resultou da 
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adição de 5mL da solução tampão SMP (SHOEMAKER et al., 1961), após 20 

minutos de repouso (TEDESCO et al.,1995). 

A acidez potencial foi avaliada também por titulação, com hidróxido de sódio 

0,0125mol L-1, de uma alíquota de 25mL do extrato de 5g de terra fina seca ao ar 

(TFSA) e 75mL de acetato de cálcio hidratado 0,5mol L-1 (pH 7,0), previamente 

agitada por 30 minutos. Neste caso, o volume consumido na titulação é proporcinal à 

concentração de H+Al presente nas amostras. 

 

3.3.4 Fósforo e potássio  disponíveis e sódio 

O teor de fósforo disponível foi determinado em espectrofotômetro com 

comprimento de onda de 660nm. As leituras foram efetuadas após extração ácida 

(Mehlich-I) e repouso por 16 horas, conforme Tedesco et al. (1995). 

A partir dos mesmos extratos, foram retiradas alíquotas para a avaliação 

simultânea de potássio disponível e sódio, sendo as leituras obtidas em fotômetro de 

chama (TEDESCO et al., 1995). 

 

3.3.5 Cálcio e magnésio trocáveis 

A análise dos teores de cálcio e magnésio foi realizada por extração com 

cloreto de potássio 1mol L-1, seguida da determinação da absorbância dos nutrientes 

em espectrômetro de absorção atômica, segundo procedimento descrito em 

Tedesco et al. (1995). 

 

3.3.6 Capacidade de troca de cátions e saturação po r bases 

A capacidade de troca de cátions a pH 7,0 (CTCpH7,0) foi calculada pela 

soma dos cátions trocáveis (Na+, K+, Ca2+, Mg2+ e H++Al3+). A saturação por bases 

representa a proporção (%) da CTC pH7,0 ocupada por bases trocáveis (Na+, K+, Ca2+ 

e Mg2+). 

 

3.3.7 Enxofre disponível 

A determinação do enxofre disponível (S-SO4
2-) foi procedida segundo 

Tedesco et al. (1995). No entanto, a solução extratora foi preparada a partir de 
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CaHPO4, em lugar do Ca(H2PO4)2.2H2O, sendo a quantidade do reagente ajustada, 

a fim de manter a concentração de 500mg L-1 de fósforo. O procedimento completo 

está descrito no Apêndice C. 

 

3.4 Análise estatística 

Os resultados foram inseridos e tabulados (Apêndices D, E e F) no programa 

Microsoft Office Excel 2003, a fim de proceder a análise estatística descritiva, a 

distribuição de freqüências de cada parâmetro avaliado no solo e o grau de 

associação entre estes a partir da análise de correlação. As regressões  lineares 

múltiplas foram obtidas  através da utilização do Sistema de Análise Estatística para o 

Windows – WinStat (MACHADO, 2001). 

O intervalo das classes da distribuição de freqüências foi determinado a partir 

da razão entre a amplitude  total e o número de classes (k) obtido pela regra de Sturges 

(k = 1 + 3,22 log n). 



 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Argila, carbono e nitrogênio no solo 

4.1.1 Estatística descritiva e distribuição de freq üências 

A Fig. 2 mostra que aproximadamente 88% das amostras apresentaram 

teores de argila variando de 36 a 300g kg-1. No entanto, a classe de maior 

freqüência foi a de 124,0 a 211,9g kg-1 de argila, reunindo 35% das amostras 

analisadas. Apenas 12% das amostras estudadas apresentaram teores de argila 

superiores a 300g kg-1. A amplitude das amostras  foi de 36,0 a 738,5g kg-1 

(Apêndice G). No levantamento realizado por Anghinoni et al. (2004), a proporção de 

amostras nas classes mais baixas de argila foi maior, onde 96,5% das amostras 

apresentaram teor de argila de até 250g kg-1, enquanto que, em Vahl (1982), 66% 

das amostras apresentaram valores de até 310g kg-1. 
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Figura 2  – Distribuição de freqüências e mediana do teor de argila 

(g kg-1) de 57 amostras de solos de várzea do RS. 

 

Med = 166,48 
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Considerando-se as seguintes faixas de teor de argila estabelecidas pela 

CQFS (2004): >60%, 41% a 60%, 21% a 40% e ≤20%, é possível verificar que os 

63% das amostras pertencem à classe 4 (≤20%), 26% fazem parte da classe 3 (21% 

a 40%), 7% formam a classe 2 (41 a 60%) e apenas 4% compõem a classe 1 

(>60%).  

A Fig. 3 representa a distribuição de freqüências do teor de carbono 

orgânico  total (COT), determinado pelo método Walkley & Black, que apresentou 

amplitude de 4,3 a 57,0g kg-1 (Apêndice G). A Fig. 3 mostra que 77% das amostras 

de solo expressaram concentração de carbono variando de 4,2 a 18,3g kg-1 e a 

classe de maior freqüência foi entre os teores de 8,95 e 13,64g kg-1, com 38% das 

amostras analisadas. 
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Figura 3  – Distribuição de freqüências e mediana do teor de 

carbono orgânico total (COT) (g kg-1) de 57 amostras 
de solos de várzea do RS, determinado pelo método 
Walkley & Black.  

 

Considerando que 58% da matéria orgânica do solo (MOS) são constituídos 

por carbono, calcula-se que 63% dos solos estudados tiveram baixo teor de MOS (≤ 

2,5%), 30% apresentaram teor médio (2,6% a 5,0%) e apenas 7% expressaram 

conteúdo superior a 5,0%, correspondendo a um teor alto, segundo as classes 

descritas no Manual de Adubação e Calagem para os Estados do Rio Grande do Sul 

e Santa Catarina (CQFS, 2004). Estes resultados são semelhantes aos obtidos pelo 

levantamento da fertilidade de solos cultivados com arroz irrigado elaborado pelo 

Med = 11,58 
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Instituto Rio-Grandense do Arroz (ANGHINONI et al., 2004), no qual 77,5% dos 

solos de várzea apresentaram baixos conteúdos de matéria orgânica. No 

levantamento realizado por Vahl (1982), os solos apresentaram também uma 

predominância na classe baixa (≤ 2,5%), porém em menor freqüência (49%). O 

levantamento da fertilidade de solo cultivado com arroz irrigado no município de 

Uruguaiana desenvolvido por Bueno e Lemos (2006) constatou que 70% a 75% das 

amostras possuem baixos teores de MOS. 

Nas determinações de COT por análise elementar (Fig. 4), a distribuição de 

freqüências foi similar à obtida para o COT por Walkley & Black, pois 80% das 

amostras apresentaram teores de COT abaixo de 18,3g kg-1 e a segunda classe foi a 

de maior ocorrência, com 35% das amostras, semelhantemente ao que ocorreu com 

o COT por Walkley & Black. 
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Figura 4  – Distribuição de freqüências e mediana do teor de COT 

(g kg-1) de 57 amostras de solos de várzea do RS, 
determinado por análise elementar. 

 

O teor de nitrogênio total mostrou grande variabilidade entre as amostras 

estudadas, com teor mínimo igual a 0,6g kg-1 e máximo igual a 3,8g kg-1 (Apêndice 

G). A Fig. 5, que expressa a distribuição de freqüências dessas concentrações, 

mostra que 44% das amostras apresentaram teor de nitrogênio variando de 0,6 a 

1,04g kg-1 e que 30% das amostras formaram a segunda classe (1,05 a 1,49g kg-1). 

Os 26% restantes constituíram as outras cinco classes, apresentando conteúdo de 

nitrogênio entre 1,50 e 3,78g kg-1. 

Med = 10,94 
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Figura 5 – Distribuição de freqüências e mediana do teor de 

nitrogênio total (g kg-1) de 57 amostras de solos de 
várzea do RS. 

 

Existe uma alta correlação entre os teores de nitrogênio total e de carbono 

total com a absorção de nitrogênio pelo arroz irrigado em solos do RS (RHODEN et 

al., 2006). Assim, é possível inferir que a maior parte dos solos deste estudo teria 

baixa capacidade de suprimento de nitrogênio para as plantas de arroz, dados os 

baixos teores de carbono e nitrogênio no solo. 

 

4.1.2 Relação entre os teores de argila, carbono e nitrogênio 

Nas Fig. 6 e 7, são apresentadas as correlações entre o teor de argila no 

solo e a concentração de carbono determinado pelo método Walkley & Black e em 

analisador elementar, respectivamente. 

Ambas as associações foram positivas e altamente significativas (r = 0,80 e 

0,88; p<0,05), indicando que 64% e 78% dos dados são explicados pelas 

respectivas equações, ajustadas por regressão simples. Das figuras, observa-se que 

a elevação de uma unidade no teor de argila é responsável pelo incremento de 

0,051 e 0,053g kg-1 na concentração de COT determinado por Walkley & Black e por 

análise elementar, respectivamente. 

Med = 1,13 
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* Significativo a 5% de probabilidade de erro. 

Figura 6 – Relação entre o teor de argila e o carbono orgânico 
total (COT) determinado por Walkley & Black de 57 
amostras de solos de várzea do RS . 
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* Significativo a 5% de probabilidade de erro. 

Figura 7 – Relação entre o teor de argila e o carbono orgânico 
total (COT) determinado por análise elementar de 57 
amostras de solos de várzea do RS. 

 

Fageria et al. (1994) também encontraram uma relação positiva e 

significativa entre tais atributos do solo, indicando que solos argilosos são mais ricos 

em matéria orgânica. Bayer e Mielniczuk (1999) inferiram que esse comportamento 

está relacionado à íntima associação entre a fração argila e a MOS, caracterizada 

por uma proteção física à MOS, onde esta se liga à argila, dificultando o acesso 



  34

microbiano, e por uma proteção química promovida pelas ligações existentes entre 

os minerais de argila e a MOS. 

A Fig. 8 mostra a elevada associação positiva e significativa (r = 0,94 e p< 

0,05) entre os teores de carbono analisados pelos dois métodos, sendo que apenas 

quatro amostras apresentaram desvios acentuados, quando comparados às demais. 

A equação resultante do ajuste linear explica, pelo menos, 89% da variação do COT. 

Relação semelhante entre esses dois métodos também foi verificada por Krolow 

(2005), indicando que estes métodos apresentam resultados semelhantes. 
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* Significativo a 5% de probabilidade de erro. 

Figura 8 – Relação entre o carbono orgânico total (COT) de 57 
amostras de solos de várzea do RS, determinado por 
Walkley & Black e por análise elementar. 

 

O conteúdo de nitrogênio no solo esteve altamente associado com o teor de 

carbono avaliado pelos dois diferentes métodos (Fig. 9 e 10), apresentando 

coeficiente de correlação (r) de 0,88, para o COT por Walkley & Black, e 0,97, para o 

COT por análise elementar (p<0,05) e coeficientes de determinação significativos 

(R2) de 0,78 e 0,94, respectivamente. A relação estreita entre carbono e nitrogênio é 

bastante conhecida e tem sido apresentada nos trabalhos que estudam o assunto 

(RHODEN, 2005).  

Na relação entre o nitrogênio e o COT por Walkley & Black (Fig 9), é 

possivel verificar comportamento semelhante ao observado na relação entre os dois 

métodos de determinação de COT por parte das mesmas amostras, indicando que 
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estas apresentam teores de nitrogênio discrepantes dos teores observados nas 

demais. 
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* Significativo a 5% de probabilidade de erro. 

Figura 9 – Relação entre o teor de nitrogênio e o COT determinado 
pelo método Walkley-Black de 57 amostras de solos de 
várzea do RS. 
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* Significativo a 5% de probabilidade de erro. 

Figura 10 – Relação entre o teor de nitrogênio e o COT 
determinado por análise elementar de 57 amostras 
de solos de várzea do RS. 

 

Os teores de nitrogênio total estiveram correlacionados com os de argila de 

forma positiva (Fig. 11). Tal relação deve-se à alta associação entre os teores de 

argila e carbono (Fig. 6 e 7), uma vez que 95% do nitrogênio presente no solo são 
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provenientes da MOS (CAMARGO et al., 1999). Rhoden et al. (2006) observaram 

correlação positiva entre os teores de argila e a absorção de nitrogênio pelas plantas 

de arroz, o que corrobora a afirmativa apresentada anteriormente. 
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* Significativo a 5% de probabilidade de erro. 

Figura 11 – Relação entre o teor de argila e o conteúdo de 
nitrogênio de 57 amostras de solos de várzea do RS. 

 

 

4.2 Complexo de troca e acidez 

4.2.1 Estatística descritiva e distribuição de freq üências 

A distribuição de freqüência relativa dos valores de pH em água é 

representada na Fig. 12, mostrando que há grande variabilidade no pH dos solos 

estudados (amplitude de 4,47 a 6,59) (Apêndice G). No entanto, 56,2% das 

amostras apresentaram valores de pH entre 4,77 e 5,36. 

Segundo o critério adotado para a interpretação dos valores de pH em água 

pela CQFS (2004), 39% das amostras apresentaram pH muito baixo (≤ 5,0), 33% 

indicaram pH entre 5,1 e 5,4, compondo, a classe baixa, 19% dos solos avaliados 

encontravam-se na faixa média de pH (5,5 a 6,0) e apenas 9% das amostras 

apresentaram valor de pH superior a 6,0 (faixa alta). Deste modo, há uma 

predominância (72%) de solos com pH<5,5 nas áreas abrangidas por este estudo. 

Este fato corrobora os resultados descritos em Anghinoni et al. (2004) e Vahl (1982), 

que apresentaram respectivamente 84% e 70% das amostras com pH inferior a 5,5, 

demonstrando que a grande maioria dos solos estudados apresentam necessidade 
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de calcário. Todavia, no censo realizado em 2005 (IRGA, 2006), verificou-se que o 

calcário foi aplicado em apenas 10% da área cultivada com arroz. 
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Figura 12 – Distribuição de freqüências e mediana do pH em 
água de 57 amostras de solos de várzea do RS. 

 
 

A variação do pH medido através da utilização da solução-tampão SMP (pH 

SMP) pode ser observada na Fig. 13, sendo sua amplitude de 4,50 a 6,94, mostrada 

no Apêndice G.  

Apenas 16% das amostras apresentaram índice SMP entre 4,50 e 5,54, 19% 

compuseram a classe de 5,55 a 5,89 e a classe de maior freqüência englobou 35% 

das amostras (5,90 a 6,24). Os 30% restantes, apareceram distribuídos em duas 

classes, abrangendo uma faixa de pH SMP de 6,25 a 6,94. Assim, 75% das 

amostras apresentaram índice SMP entre 5,90 e 6,94, indicando uma necessidade 

de calcário muito baixa (até 2ton ha-1) para elevar o pH a 5,5, como é recomendado 

para o arroz. Vahl (1982) e Anghinoni et al. (2004) comentam que, embora a maior 

parte dos solos amostrados em seus trabalhos sejam ácidos, a quantidade de 

calcário para elevar o pH a 5,5 é muito pequena, devido à baixa acidez potencial. 

 

Med = 5,17 
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Figura 13 – Distribuição de freqüências e mediana do pH SMP 

de 57 amostras de solos de várzea do RS. 

 

A Fig. 14 representa a distribuição de freqüências dos teores de potássio (K) 

disponível que variaram de 0,03 a 0,75cmolc dm-3 nas amostras avaliadas (Apêndice 

G). Verifica-se que 33% dos solos apresentaram concentração desse cátion trocável 

variando de 0,07 a 0,10cmolc dm-3, compondo a segunda classe da distribuição de 

freqüência, e que 56% das amostras apresentaram teor de K de até 0,14cmolc dm-3.  
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Figura 14 – Distribuição de freqüências e mediana do teor de 

potássio disponível de 57 amostras de solos de 
várzea do RS. 

 

Med = 6,11 

Med = 0,11 
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Tais resultados são semelhantes aos obtidos por Vahl (1982) e Anghinoni et 

al. (2004), que observaram respectivamente 60% e 50% das amostras com até 

0,15cmolc dm-3. Das 57 amostras empregadas no experimento, 56 evidenciaram 

concentração de K trocável variando de 0,03 a 0,28cmolc dm-3. No entanto, apenas 

uma amostra apresentou teor muito discrepante das demais (0,75cmolc dm-3), 

constituindo isoladamente a última classe da distribuição de freqüências. 

Segundo o critério adotado para a interpretação do teor de potássio 

disponível (CQFS, 2004), 4% dos solos estudados apresentaram teor muito baixo, 

49% teor baixo, 28% teor médio, 17% teor alto e apenas 2% apresentaram teor 

muito alto.  Deste modo, a concentração de potássio encontra-se abaixo do nível de 

suficiência na maioria dos solos, havendo, assim, a necessidade de aplicação de 

fertilizantes potássicos a fim de promover o desenvolvimento adequado da cultura do 

arroz irrigado, bem como uma alta produtividade. 

Para o sódio (Na), que apresentou amplitude de 0,02 a 1,32cmolc dm-3 

(Apêndice G), 61% das amostras encontraram-se nas duas primeiras classes da 

distribuição de freqüências (Fig. 15). Destes 61%, 23% apresentaram concentração 

de Na trocável de 0,02 a 0,13cmolc dm-3 e 38% de 0,14 a 0,25cmolc dm-3. Os 39% 

restantes compuseram as cinco demais classes. Vahl (1982) observou que 60% das 

amostras avaliadas em seu trabalho apresentaram entre 0,05 e 0,25cmolc dm-3 de 

sódio, valores estes bem próximos aos deste estudo.  
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Figura 15 – Distribuição de freqüências e mediana do teor de 

sódio de 57 amostras de solos de várzea do RS. 

 

Med = 0,21 
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O cálcio (Ca) disponível (Fig. 16) variou de 0 a 20,4cmolc dm-3  (Apêndice 

G). Segundo a distribuição de freqüencias, 74% das amostras expressaram 

concentração do cátion variando de 0 a 8,9cmolc dm-3. Das demais amostras, 12% 

possuem conteúdo de cálcio maior que 18cmolc dm-3. 

No entanto, o valor crítico adotado atualmente para a aplicação de calcário 

como fonte de cálcio para o arroz é de 2,0cmolc dm-3 (CQFS, 2004; SOSBAI, 2007), 

o que demonstra que, nas amostras utilizadas neste levantamento, apenas 12% 

necessitariam de correção dos teores de Ca, segundo este critério. Tal resultado é 

muito diferente do encontrado por Anghinoni et al. (2004), que observaram que 

47,5% das amostras apresentaram-se abaixo deste valor. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 
- 2

,9

3,
0 -

 5
,9

6,
0 -

 8
,9

9,
0 
- 1

1,
9

12
,0

 - 
14

,9

15
,0

 - 
17

,9

18
,0
 - 

21
,4

Ca (cmol c dm -3)

F
re

qü
ên

ci
a 

re
la

tiv
a 

(%
)

 
Figura 16 – Distribuição de freqüências e mediana do teor de 

cálcio trocável de 57 amostras de solos de várzea 
do RS. 

 

As concentrações de magnésio (Mg) trocável nas amostras variaram de 0 a 

8,28cmolc dm-3  (Apêndice G), sendo que 72% destas revelaram teor do cátion entre 

0 e 3,5cmolc dm-3, compondo as três primeiras classes de freqüência relativa (Fig. 

17). 

De acordo com a interpretação da CQFS (2004), tem-se que 11% das 

amostras de solos de várzea estudadas possuem baixo teor de Mg disponível, 12% 

apresentaram teor médio e 77%, teor alto, sendo que o valor crítico dos teores de 

magnésio para o arroz é de 0,5cmolc dm-3 (CQFS, 2004). Nos levantamentos de 

Vahl (1982) e Anghinoni et al. (2004), foram observados 10% e 19% dos solos 

abaixo do nível crítico, respectivamente. 

Med = 5,56 
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Figura 17 – Distribuição de freqüências e mediana de magnésio 

trocável de 57 amostras de solos de várzea do RS. 

 

A acidez potencial determinada através da utilização do acetato de cálcio 

(H+Al tituláveis) (Fig. 18) apresentou amplitude de 1,19 a 16,93cmolc dm-3 (Apêndice 

G). Conforme a distribuição de freqüência relativa, 75% das amostras apresentaram 

valores de H+Al entre 1,19 a 5,47cmolc dm-3. Do restante, 5% evidenciaram 

concentrações superiores a 9,76cmolc dm-3, sendo estas iguais a 13,42; 13,80; 

16,93cmolc dm-3 e agrupadas na última classe da distribuição de freqüências, por se 

afastarem dos demais valores obtidos para este parâmetro. 
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Figura 18 – Distribuição de freqüências e mediana da acidez 

potencial (H+Al) de 57 amostras de solos de 
várzea do RS. 

Med = 2,48 

Med = 3,85 
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A distribuição de freqüência relativa da capacidade de troca de cátions 

medida a pH 7,0 (CTCpH7,0), obtida por meio da soma das bases trocáveis com a 

acidez potencial (H+Al), está representada na Fig. 19. Este atributo do solo 

expressou variação de 3,11 a 42,00cmolc dm-3  (Apêndice G), sendo observado que 

77% das amostras apresentaram CTCpH7,0 entre 3,11 e 19,90cmolc dm-3 e 23% CTC 

variando de 19,91 a 42,00cmolc dm-3. 

A CQFS (2004) divide os valores de CTCpH7,0
  em três classes: ≤5,0; 5,1 a 

15,0 e >15,0cmolc dm-3. Desta forma, é possível perceber que 5% das amostras 

apresentam CTCpH7,0
  inferior a 5,0cmolc dm-3, 58% expressaram CTCpH7,0

  entre 5,1 

e 15,0cmolc dm-3 e 37% mostraram CTCpH7,0
  superior a 15,0cmolc dm-3. 
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Figura 19 – Distribuição de freqüências e mediana da capacidade de 

troca de cátions (CTC) de 57 amostras de solos de 
várzea do RS. 

 

A Fig 20 representa a distribuição dos valores da saturação por bases (V), 

que apresentou grande variabilidade entre as amostras avaliadas, indicando 

amplitude de 2,07 a 93,77%  (Apêndice G). Este parâmetro refere-se à fração da 

capacidade de troca de cátions atribuída às bases trocáveis (K, Na, Ca e Mg). 

Observa-se que 12% das amostras apresentaram saturação por bases variando de 

2,07% a 41,36% e que 88% das amostras tiveram valores entre 41,37% e 93,77%. 

Anghinoni et al. (2004) observaram que 69% das amostras avaliadas apresentaram 

V% superior a 41%. 

Med = 12,34 
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Figura 20 – Distribuição de freqüências e mediana da saturação 
por bases (V%) de 57 amostras de solos de várzea 
do RS. 

 

4.2.2 Relação entre os atributos do solo 

A Fig. 21 expressa a relação entre a saturação por bases (V) e o pH em 

água. Estes parâmetros apresentaram correlação positiva significativa  (r=0,71). 

Através da observação da Fig. 21, percebe-se que os solos com menor valor de pH 

apresentam menor saturação por bases (V). À medida que a fase sólida do solo 

passa a reter maiores quantidades de cátions básicos, o pH aumenta, em 

conseqüência da diminuição da concentração de H+Al retidos no solo. 

No estudo sobre a fertilidade dos solos cultivados com arroz irrigado 

(ANGHINONI et al., 2004), é mostrado que o menor pH dos solos é acompanhado 

pela menor saturação por bases. Em contraste, Johnson (2002), analisando a 

dependência entre pH e saturação por bases (V%) em solos do nordeste dos 

Estados Unidos, não encontrou relações consistentes entre estes atributos do solo. 

Este fato confirma a necessidade de regionalização de modelos matemáticos para a 

estimativa destes parâmetros, visto que estão associados à composição 

mineralógica do solo e ao conteúdo de matéria orgânica. 

A acidez potencial pode ser obtida indiretamente com base no valor de pH 

medido pelo emprego da solução-tampão SMP. No entanto, este procedimento 

Med = 65,88 
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também requer regionalização prévia (PAVAN et al., 1996; QUAGGIO & RAIJ, 

2001), visando estimar, com segurança, as concentrações de H+Al retidas no solo. 

V(%) = 29,62pH - 93,71

R2 = 0,50*
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* Significativo a 5% de probabilidade de erro. 

Figura 21 – Relação entre o pH água e a saturação por 
bases (V%) de 57 amostras de solos de 
várzea do RS. 

 

Conforme Fig. 22, observa-se que os valores de pH SMP e as 

concentrações de H+Al relacionaram-se inversamente. A relação é expressa pela 

equação polinomial H+Al = 1468e-0,9787SMP significativa, com elevado coeficiente de 

determinação (R2 = 0,92), indicando que, pelo menos, 92% dos dados são 

explicados por este ajuste.  
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Figura 22 – Relação entre o pH SMP e a concentração de 
H+Al de 57 amostras de solos de várzea do 
RS. 
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Em contraste, Sambatti (2003) verificaram que a estimativa do H+Al a partir 

dos valores de pH SMP é dada pelo emprego da equação de regressão linear para 

os solos do noroeste do estado do Paraná, corroborando a necessidade de emprego 

de modelos matemáticos adequados aos diferentes tipos de solos e regiões. 

A capacidade de troca de cátions a pH 7,0 (CTC pH 7,0) foi associada à 

concentração de argila e ao COT determinado por Walkley & Black e por análise 

elementar, por meio de regressão linear simples e múltipla. Os modelos e seus 

respectivos coeficientes de determinação são apresentados na tab. 1. 

 

Tabela 1 – Modelos ajustados por regressão entre a CTC medida a 
pH 7,0 e os teores de argila e COT por Walkley & Black 
e análise elementar 

Modelo  R2 

CTC pH 7,0 = 4,404* + 0,035*Arg + 0,217nsCOTWB 0,64* 

CTC pH 7,0 = 3,687* + 0,015*Arg + 0,549nsCOTAn 0,70* 

CTC pH 7,0 = 4,985* + 0,663*COTWB 0,51* 

CTC pH 7,0 = 3,742* + 0,812*COTAn 0,69* 

CTC pH 7,0 = 5,415* + 0,046*Arg 0,62* 

* significativo a 5% de probabilidade pelo teste t 
ns não significativo a 5% de probabilidade pelo teste t 
 

As regressões lineares múltiplas, empregando os dois métodos de 

determinação de COT (Walkley & Black e análise elementar) apresentaram 

coeficientes de determinação significativos 0,64 e 0,70, respectivamente. Em virtude 

disto, é permitido inferir que estes ajustes são eficientes como estimativa da CTC 

pH7,0. As regressões lineares simples também podem ser utilizadas para calcular este 

atributo do solo, visto que todas apresentaram coeficientes de determinação (R2) 

significativos. Entretanto, o melhor modelo, é aquele que correlaciona a CTC pH 7,0 

com o COTAn e argila, devido ao maior coeficiente de determinação (0,70*). 

 

4.3 Enxofre e fósforo 

4.3.1 Estatística descritiva e distribuição de freq üências 

O teor de enxofre disponível no solo variou de 4,05 a 61,28mg dm-3 

(Apêndice G). A Fig. 23 mostra que 67% das amostras apresentaram concentrações 

de enxofre disponível (S-SO4
2-) entre 4,05 a 20,45mg dm-3, sendo que 37% dos 
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solos estudados apresentaram teores entre 4,05 e 12,25mg dm-3. Considerando a 

interpretação do teor de enxofre disponível (CQFS, 2004), 4% das amostras contêm 

teor médio e 96%, teor alto do nutriente. 

Tomando por base o nível crítico de enxofre disponível estabelecido para o 

arroz irrigado de 10,0mg dm-3 (SOSBAI, 2007), verifica-se que 23% das amostras 

estão abaixo deste valor, indicando possibilidade de resposta à adubação sulfatada. 
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Figura 23 – Distribuição de freqüências e mediana do teor de 

enxofre disponível de 57 amostras de solos de 
várzea do RS. 

Para a concentração de fósforo, as amostras revelaram amplitude de 2,84 a 

134,21mg dm-3 (Apêndice G). A distribuição de freqüências (Fig. 24) mostra que 

79% dos solos de várzea estudados agruparam-se nas duas primeiras classes, 

contendo  de 2,84 a 18,43mg dm-3. No entanto, 96% das amostras apresentaram 

teor de fósforo variando entre 2,84 e 49,69mg dm-3 e 4%, ou seja, duas amostras 

mostraram concentração do nutriente superior a esse valor (96,77 e 134,21mg dm-3, 

respectivamente).  

Considerando-se a interpretação do teor de fósforo disponível, extraído pelo 

método Mehlich–I para os solos alagados, as amostras se distribuíram da seguinte 

forma: 2% apresentaram teor baixo do nutriente (≤3,0mg dm-3), 10% expressaram 

teor médio (3,1 a 6,0mg dm-3), 39% revelaram teor alto (6,1 a 12,0 mg dm-3) e 49% 

mostraram teor muito alto (>12 mg dm-3). 

 

Med = 15,97 
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Figura 24 – Distribuição de freqüências e mediana do teor de 

fósforo disponível de 57 amostras de solos de 
várzea do RS. 

 

O levantamento realizado por Anghinoni et al. (2004) mostra que a maioria 

dos solos cultivados com arroz irrigado (54,6%) apresentam teores de fósforo 

disponível (Mehlich-I) acima de 6,0mg dm-3 (teor de suficiência), indicando que 

esses solos expressam baixa probabilidade de resposta à adição do nutriente. 

 

4.3.2 Relação entre os atributos do solo 

A Fig. 25 mostra que a concentração de enxofre disponível no solo não está 

associada ao teor de fósforo disponível, visto que a análise de correlação indicou um 

coeficiente (r) igual a -0,05. Isto significa que a associação entre esses nutrientes é 

muito fraca e praticamente nula, embora os ânions possam ser adsorvidos nos 

mesmos sítios das partículas do solo. 

Esperava-se uma relação entre o teor disponível destes nutrientes, pois 

sabe-se que o fosfato é mais fortemente adsorvido pelas partículas do solo que o 

sulfato, existindo, desta forma uma competição entre estes ânions pelos sítios de 

adsorção. Neste caso, uma maior adsorção de fosfato corresponderia a uma maior 

concentração de sulfato disponível. 

Med = 11,89 
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ns Não significativo a 5% de probabilidade de erro. 

Figura 25 – Relação entre o fósforo e o enxofre disponíveis de 57 
amostras de solos de várzea do RS. 

 

No entanto, para Costa (1980), existe um forte componente eletrostático na 

ligação entre o sulfato e a superfície das partículas do solo, ocorrendo pouca 

adsorção de enxofre na ausência de cargas positivas. Já, na adsorção de fósforo, o 

processo pode ser explicado, principalmente, por meio do mecanismo de troca de 

ligantes, tendo esta ligação forte componente químico, de tal modo que o fósforo 

pode ser adsorvido em superfície neutra ou até mesmo negativa (MARSH et al., 

1987). 

A tab. 2 mostra que, embora os ajustes por regressão entre o enxofre 

disponível e os teores de argila, carbono orgânico total e pH em água tenham sido, 

de modo geral, significativos, os baixos coeficientes de determinação indicam que 

estes não são consistentes para explicar a variação na concentração de enxofre 

disponível nos 57 solos estudados. 

Considerando apenas os modelos ajustados por regressão simples, onde o 

SO4
2- foi estimado pelo emprego de apenas um parâmetro na equação, foi possível 

verificar que o carbono orgânico total, determinado por análise elementar, foi o que 

melhor explicou a variação no teor de S-SO4
2- (R2 = 0,25), sendo seguido da argila 

(R2 = 0,20) e do carbono orgânico total avaliado por Walkley & Black (R2 = 0,17). Já 

o pH em água não apresentou relação com o enxofre, pois a equação não foi 

significativa. 

 

r = -0,05 
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Tabela 2 – Modelos ajustados por regressão entre o enxofre disponível e os 
teores de argila, COT por Walkley & Black e análise elementar e 
pH em água. 

Modelo  R2 

S-SO4
2- = 11,143* + 0,555*COTWB 0,17* 

S-SO4
2- = -18,342ns + 7,228nspHágua 0,07ns 

S-SO4
2- = 9,715* + 0,708*COTAn 0,25* 

S-SO4
2- = 11,649* + 0,038*Arg 0,20* 

S-SO4
2- = 9,705* + 0,668nsCOTAn + 0,003nsArg 0,25* 

S-SO4
2- = 10,689* + 0,207nsCOTWB + 0,028nsArg 0,21* 

S-SO4
2- = -28,482ns + 0,709*COTAn + 7,269*pHágua 0,32* 

S-SO4
2- = -28,872ns + 0,566*COTWB + 7,586*pHágua 0,25* 

S-SO4
2- = -32,498ns + 0,040*Arg + 8,320*pHágua 0,29* 

S-SO4
2- = -30,067ns + 0,545nsCOTAn + 0,011nsArg + 7,563*pHágua 0,32* 

S-SO4
2- = -32,610ns + 0,166nsCOTWB + 0,032nsArg + 8,195*pHágua 0,29* 

* significativo a 5% de probabilidade pelo teste t 
ns não significativo a 5% de probabilidade pelo teste t 

 

A adição de um parâmetro à equação (regressão múltipla) revela um 

pequeno aumento no coeficiente de determinação em todos os ajustes. No entanto, 

o modelo que considera o pH em água e o carbono orgânico total determinado por 

análise elementar foi o que gerou maior R2 (0,32). Porém, quando esta relação foi 

acrescida de uma variável, a argila, o coeficiente de determinação não sofreu 

alteração (R2 = 0,32), significando que a inserção deste atributo na equação não 

afeta o teor de SO4
2- estimado. 

Foi possível verificar também que as equações, onde o carbono orgânico 

total, determinado por análise elementar, aparece como variável sempre foram 

superiores às observadas a partir do emprego do carbono orgânico total, avaliado 

por Walkley & Black, como parâmetro nos modelos. Provavelmente, isto ocorra 

devido aos fatores de correção considerados para o cálculo a partir desta técnica. 

Segundo estudo realizado por Costa (1980), os valores de pH e os 

conteúdos de argila e matéria orgânica também apresentam associação significativa 

e elevada com o enxofre total do solo. 

Sabendo-se que praticamente todo o enxofre do solo é de origem orgânica e 

que o pH e o conteúdo de argila afetam a disponibilidade deste nutriente para as 
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plantas, esperava-se altas relações entre o enxofre disponível e estes atributos do 

solo. No entanto, os solos que apresentaram elevadas concentrações de S-SO4
2- 

podem ter recebido adubações sulfatadas ou enxofre de outras fontes nos últimos 

anos. Das 57 amostras de solos avaliadas, 13 revelaram teor de S-SO4
2- inferior a 

10mg dm-3 (nível crítico para o arroz irrigado segundo a SOSBAI (2007)) e baixo teor 

de carbono orgânico total, sendo que, dentre estas, apenas duas apresentaram 

conteúdo de argila superior a 150g kg-1 (tab. 3). Assim, é possível inferir que solos 

arenosos e/ou com baixo teor de matéria orgânica são mais propensos a apresentar 

deficiência de enxofre (SOSBAI, 2007).  

 
Tabela 3  – Conteúdo de argila e carbono orgânico total das 

amostras com teor de enxofre disponível inferior ao 
nível crítico (10mg dm-3). 

Amostra  
S-SO4

2- Argila  COTWB COTAn 

mg dm-3 --------------------g kg-1-------------------- 

3 6,22 267,92 12,23 11,39 

8 7,88 218,40 11,56 10,44 

9 8,33 102,32 8,37 7,53 

12 9,15 108,96 5,11 5,39 

23 7,71 149,04 15,75 13,95 

25 8,95 111,04 8,23 7,33 

28 9,29 154,00 8,39 7,25 

31 4,05 36,08 8,14 7,49 

33 5,68 66,56 28,56 13,84 

34 5,36 68,48 11,04 8,53 

42 4,95 39,36 6,74 6,22 

43 8,08 101,20 7,88 6,92 

50 9,69 68,00 4,25 4,12 

 



 

 

5 CONCLUSÕES 

Os solos de várzea estudados apresentam, em geral, reduzidos teores de 

argila e matéria orgânica, pH inferior ao recomendado para o cultivo de arroz irrigado 

(5,5), baixa acidez potencial, teor de potássio abaixo do nível de suficiência, alta 

disponibilidade de cálcio, magnésio, enxofre e fósforo, além de média saturação por 

bases.  

Os parâmetros carbono orgânico total, argila e nitrogênio estão altamente 

correlacionados e os métodos de determinação de carbono  orgânico, análise 

elementar e Walkley & Black, apresentam alta associação entre si. 

Os teores de enxofre apresentam-se abaixo do nível crítico de deficiência 

(10mg dm-3) em 23% das amostras avaliadas. 

Apesar da baixa correlação entre a concentração de enxofre disponível e os 

teores de carbono orgânico e argila, os solos que apresentam teores de enxofre 

abaixo do nível crítico também possuem baixos teores de argila e de carbono 

orgânico. 
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APÊNDICE A – Informações sobre os pontos de coleta das 57 amostras de 
solos de várzea do RS. 

 

Amostra Localização do Ponto de Coleta 

1 Área Experimental da UFSM - Gleissolo sem preparo. 

2 Área Experimental da UFSM - Planossolo com preparo. 

3 Área Experimental da UFSM - Área Madame. 

4 Granja Bretanhas - Estancinha 

5 Hulha Negra 

6 

Fazenda do Sr. Nicanor Médici. Sentido Pelotas-Bagé. Passando pelo trevo de 
Candiota, percorrer 28,5 km até a entrada à esquerda (Estrada Municipal 
Theodoro Müller). Entrada localizada logo após a FEPAGRO. Local de coleta fica 
a aproximadamente 10 km da BR, próximo a uma barragem e a um mato de 
eucalipto. 

7 Granja Bretanhas - Planossolo adubado com Bola Preta nº 1 – Boabaid (Lavoura 
de Soja) - Quarteirão 2032. 

8 Granja Bretanhas - Planossolo sem adubo – Pepitas -  aproximadamente 3 anos 
de pousio, sistematizada no barro (com água) há 6 anos. 

9 Granja Bretanhas - Planossolo arenoso (Resteva de trevo + azevém). 

10 Granja Bretanhas – Planossolo - Barra Negra – Pousio longo 
Referência: carregador de animais. 
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APÊNDICE A – Continuação... 
 

11 Granja Bretanhas – Área encostada à Lagoa Mirim, próximo à Barra Negra. 

12 Granja Bretanhas - Barra Negra, encostado à Lagoa Mirim e apresenta deposição 
de areia. 

13 Granja Bretanhas - Estancinha – Beira de Lavoura de Arroz. 

14 Granja Bretanhas - Após as curvas do solo arenoso, é um pousio à direita antes 
da entrada da Estancinha. 

15 Ponto localizado próximo à Aviação. 

16 
Granja Bretanhas - Entrando pela guarita, após o mata-burro, o ponto coletado 
está localizado um poste depois do transformador pequeno. É uma área 
sistematizada. 

17 
No sentido Pelotas → Jaguarão, o ponto fica 2km antes da ponte sobre o Rio 
Juncalzinho à esquerda da estrada em frente a um bosque de eucalipto (à direita 
da estrada) e 1km depois da ponte do Arroio Juncal. 

18 
No sentido Pelotas → Jaguarão, o ponto está localizado 3km depois da entrada 
da Lagoa Mirim. É uma resteva de Lavoura de Arroz (à esquerda da estrada), 
100m depois do km 617. 

19 

Pousio, não é plantado arroz há aproximadamente 10 ou 12 anos (fundo da 
casa). 
Ponto situado à esquerda da estrada que passa em frente à casa da propriedade 
(Proprietária: Eva Regina Barros). 

20 
Pousio, não é plantado arroz há aproximadamente 6 ou 7 anos. 
Ponto situado à direita da estrada que passa em frente à casa da propriedade 
(Proprietária: Eva Regina Barros). 
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APÊNDICE A – Continuação... 
 

21 Ponto próximo à Fazenda Hadler e Hasse, a 4km da entrada da fazenda em uma 
porteira à direita. 

22 
No sentido Pelotas → Jaguarão, para se chegar à área de coleta do ponto, deve-
se entrar em Santa Isabel (entrada à esquerda da estrada, esquina com 
Matarazzo) e andar 7km. O ponto é uma resteva de arroz à direita. 

23 

No sentido Pelotas → Jaguarão, para se chegar à área de coleta do ponto, deve-
se entrar em Santa Isabel (entrada à esquerda da estrada, esquina com 
Matarazzo) e andar 15km. O ponto é uma resteva de arroz à direita e está 300m 
antes da ponte sobre o arroio. 

24 No sentido Pelotas → Jaguarão, o ponto fica à direita da estrada, 4km depois da 
ponte sobre o Rio Piratini (Resteva de arroz – 1º ano). 

25 

Granja 4 Irmãos - Para se chegar ao ponto coletado, deve-se entrar na estrada de 
Santa Isabel e andar 3km. Depois, entrar em uma estrada de chão à esquerda. O 
ponto foi coletado em uma lavoura pequena no canto do mato de eucalipto e 
pertence à parte mais arenosa. É uma resteva de 1 ano (talhão 14 da Lavoura 
Santa Isabel). 

26 

Lavoura à esquerda da estrada, pousio de muitos anos.Para se chegar ao local 
da coleta, deve-se entrar por um pontilhão. Amostra coletada à esquerda do 
pontilhão a 3km da ponte do levante. Esta área não é plantada há mais de 10 
anos e não pertence à Granja 4 Irmãos. 

27 Granja 4 Irmãos - O ponto coletado pertence à Amostra 4 (talhão 4) da Lavoura 
Major Isidro. Foi aplicado enxofre nesta área. 

28 
Granja 4 Irmãos - O ponto coletado pertence à Amostra 3 (talhão 3) da Lavoura 
Major Isidro. Nesta amostra não foi aplicado enxofre recentemente (apenas 
recebeu enxofre em 2004/2005 pela recomendação CFC (± 20Kg/ha)). 

29 Granja 4 Irmãos - O ponto coletado pertence à Amostra 24 (talhão 24) da Lavoura 
Major Isidro. 

30 

No sentido Pelotas → Santa Vitória do Palmar (23km após a saída da Granja 62), 
entrar na estrada de chão à esquerda da BR quase em frente a uma estrutura de 
cimento com transformador (à esquerda da BR), em frente a uma casa que tem 
do outro lado da estrada (BR). Seguir 600m na estrada de chão, passando o 
canal. É uma resteva de 1 ano (área em frente à estrada). 
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31 
Entrada à esquerda em frente à Sede da Estação Ecológica do Taim (3600km, ou 
seja, 10km após a Capilha, no sentido Pelotas → Santa Vitória do Palmar). Área 
à esquerda da estrada de chão entre o 2º e o 3º postes, contando a partir da BR. 

32 

Dobrar em uma curva grande à direita, logo passando o ponto de coleta da 
amostra 31, na estrada de chão. Não é área de lavoura. O ponto foi coletado de 
um potreiro grande à direita, logo depois da curva. À esquerda desta área, há 
muitas dunas. 

33 
No sentido Pelotas → Santa Vitória do Palmar, o ponto foi coletado de uma área 
em frente à placa do km 514 (do outro lado da BR) à direita da BR.Resteva de 
arroz de ± 2 anos.  

34 

No sentido Pelotas → Santa Vitória do Palmar, a amostra foi coletada 7km após o 
ponto de coleta da amostra 33, ou 30km depois da sede da Estação Ecológica do 
Taim. Área à esquerda da BR próximo à Lagoa Mangueira no estreito próximo à 
Mirim e apresenta ruínas à esquerda. 

35 
No sentido sentido Pelotas → Santa Vitória do Palmar, entrar na estrada de chão 
à esquerda da BR, antes da Lancheria Esperança e andar 5km (na estrada de 
chão). Área à direita, muito bonita com cornichão e trevo. 

36 Granja Mangueira - amostra coletada da Lavoura Figueiredo na parte baixa. É 
uma área com 4 anos de pousio e 1 ano de lavoura, (resteva de 1 ano) 

37 
Granja Mangueira - amostra também coletada da Lavoura Figueiredo, porém da 
parte alta. Na mesma entrada da amostra 36, à direita da BR. A área de coleta 
fica à esquerda da estrada de chão, logo passando a entrada. 

38 

Lavoura de Soja – amostra do Banhado do colégio (coletada mais próxima à vila). 
Para se chegar a esta área, deve-se ir até a ponte de madeira (vila - saída), 
dobrar à esquerda, depois dobrar à direita e ir até o fim da estrada de chão. A 
seguir, dobrar à esquerda. É uma Lavoura de Soja à direita, em frente ao 5º 
poste. 

39 

Lavoura de Soja à direita, mais distante da vila. Para se chegar a este ponto de 
coleta, deve-se dobrar à esquerda, antes da ponte de madeira (vila - saída) e 
dobrar novamente à esquerda, onde tem outra ponte de madeira, dobrar à 
esquerda. É uma Lavoura de Soja à direita, em frente ao 5º poste. 

40 Lavoura de Soja à direita, a poucos metros da lavoura de onde foi coletada a 
amostra 39. É uma elevação no meio da lavoura de soja. 
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41 

Campo com gado à esquerda da estrada de chão, antes de uma seqüência de 
curvas. Entrando por uma porteira em um bico, à direita da porteira em frente a 
um poste.Para se chegar a este ponto, deve-se seguir as placas de indicação do 
AREAL (primeira placa: AREAL PACHECA). 

42 Área mais próxima à Lagoa à esquerda da estrada de chão. Não é área de 
lavoura. 

43 

No sentido Pelotas → Camaquã (11km depois da entrada do Parque Bento 
Gonçalves), entrar em uma porteira marrom à direita da BR, em frente a uma 
placa da Limousin. Depois de passar da porteira, à esquerda da mesma é o local 
da coleta. 

44 Banhado (Gleissolo) 

45 Bagé (Planossolo Háplico) 

46 

Entrada a 17km do paradouro VI (saída de Cristal), à direita (sentido Cristal-Porto 
Alegre). Na entrada há a borracharia Costa. Em estrada de chão, percorrer 17km 
até chegar em uma ponte. Dobrar à esquerda e percorrer 14km até chegar à Vila. 
Dobrar à esquerda (1ª rua) até chegar a última casa (propriedade de Selma 
Bierhals). Amostra coletada atrás do galpão de máquinas.  

47 

Em frente à fazenda Estrela - Cristal (pacheca). Entrada a 17km do paradouro VI 
(saída de Cristal), à direita, no km 409 da BR 116 (sentido Cristal-Camaquã-Porto 
Alegre). Na entrada, há a borracharia Costa. Em estrada de chão, percorrer 17km 
até chegar em uma ponte, seguir por mais 7km até chegar a Fazenda Estrela. O 
local de coleta situa-se à direita da estrada, de frente para Fazenda. 

48 
Br 290, a 82,1km da saída da ponte sobre o Rio Ibirapuitã, sentido 
Alegrete/Uruguaiana, à direita da BR, entrada para Plano Alto e Três Bocas. Área 
em preparo para o plantio de arroz. 

49 
BR 290, a 105km da saída da ponte sobre o Rio Ibirapuitã, sentido 
Alegrete/Uruguaiana, à esquerda da BR, entrada para a Granja São Jorge (no 
meio da área tem a subestação 2 Uruguaiana da CEEE). Área em preparo. 

50 

BR 472, a 45,7km de trevo da BR 290 com a BR 472 – Barra do Quaraí, à direita 
da BR, passando 1km da Cabanha Inhanduvay na entrada de uma estrada 
secundária, com abrigo de ônibus. Coletada à esquerda da estrada secundária 
dentro do alambrado. Área de resteva de arroz. 
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51 
BR 472, 6,9km depois do trevo de acesso a Itaqui, sentido Itaqui/São Borja. 
Amostra coletada à direita da BR, na entrada de uma estrada secundária, em 
área preparada para plantio. Na entrada, tem um abrigo de ônibus. 

52 BR 472, a 21km do trevo de Itaqui, coletada à direita da BR, entrada da Granja 
Santa Luzia. Área preparada para plantio (Banhado São Donato). 

53 
BR 290, a 5,7km do trevo com a BR 116, sentido BR 116/Eldorado do Sul à 
direita da BR, passando a porteira de granja, à esquerda. Área de resteva (em 
frente à placa do km 118 da BR 290). 

54 Em Tapes, BR 116, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária de Pelotas, à direita 
da BR, dentro da área preparada para plantio. 

55 BR 471, a 79,1km do trevo da Quinta, à direita da BR, entrando na porteira de 
arame. Área preparada para cultivo mínimo. 

56 BR 116, entrando na estrada secundária para Contagem, à direita da BR, a 1,6km 
pela estrada secundária, à direita. Área preparada para plantio. 

57 Capão do Leão, na estrada da Palma, passando o pórtico da BR 116, à esquerda, 
passando o arame. Área com campo nativo. 
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APÊNDICE B  – Unidade de Mapeamento e classificação taxonômica das 57 
amostras de solos de várzea. 

 

Amostra  Unidade de mapeamento Classificação do solo 

1 São Pedro ARGISSOLO VERMELHO Distrófico arênico 

2 São Pedro ARGISSOLO VERMELHO Distrófico arênico 

3 São Pedro ARGISSOLO VERMELHO Distrófico arênico 

4 Pelotas - Formiga PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico/ 
CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Carbonático típico 

5 Banhado GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico vértico 

6 Aceguá VERTISSOLO EBÂNICO Órtico chernossólico 

7 Pelotas - Formiga PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico/ 
CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Carbonático típico 

8 Pelotas - Formiga PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico/ 
CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Carbonático típico 

9 Pelotas - Formiga PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico/ 
CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Carbonático típico 

10 Formiga CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Carbonático típico 

11 Lagoa NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Hidromórfico típico 

12 Lagoa NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Hidromórfico típico 

13 Formiga CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Carbonático típico 

14 Pelotas - Formiga PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico/ 
CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Carbonático típico 

15 Pelotas - Formiga PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico/ 
CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Carbonático típico 

16 Pelotas PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico 

17 Pelotas PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico 
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18 Matarazo ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico 

19 Pelotas - Lagoa PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico/ 
NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Hidromórfico típico 

20 Pelotas - Lagoa PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico/ 
NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Hidromórfico típico 

21 Pelotas PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico 

22 Pelotas PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico 

23 Formiga CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Carbonático típico 

24 Pelotas PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico 

25 Formiga CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Carbonático típico 

26 Lagoa - Taim - Mangueira 
NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Hidromórfico típico/ 

GLEISSOLO MELÂNICO Eutrófico típico/ 
PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico 

27 Formiga CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Carbonático típico 

28 Pelotas - Formiga PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico/ 
CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Carbonático típico 

29 Formiga CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Carbonático típico 

30 Pelotas - Formiga PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico/ 
CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Carbonático típico 

31 Pelotas - Formiga PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico/ 
CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Carbonático típico 

32 Curumim - Itapeva NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Hidromórfico típico/ 
GLEISSOLO MELÂNICO Eutrófico típico 

33 Pelotas PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico 

34 Pelotas PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico 
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35 Taim - Mangueira GLEISSOLO MELÂNICO Eutrófico típico/ 
PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico 

36 Formiga CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Carbonático típico 

37 Pelotas PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico 

38 Colégio GLEISSOLO MELÂNICO Eutrófico típico 

39 Colégio GLEISSOLO MELÂNICO Eutrófico típico 

40 Colégio GLEISSOLO MELÂNICO Eutrófico típico 

41 Pelotas PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico 

42 Pelotas PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico 

43 Pelotas PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico 

44 Virgínia LUVISSOLO CRÔMICO Pálico abrúptico 

45 Banhado GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico vértico 

46 Banhado GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico vértico 

47 Pelotas PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico 

48 Uruguaiana CHERNOSSOLO EBÂNICO Carbonático vértico 

49 Pedregal NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico 

50 São Pedro ARGISSOLO VERMELHO Distrófico arênico 

51 Virgínia LUVISSOLO CRÔMICO Pálico abrúptico 
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52 Virgínia LUVISSOLO CRÔMICO Pálico abrúptico 

53 Vacacaí PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico arênico 

54 Camaquã ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico 

55 Pelotas PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico 

56 Bexigoso - Pinheiro 
Machado 

LUVISSOLO HIPOCRÔMICO Órtico típico/   
NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico 

57 Lagoa - Taim - Mangueira 
NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Hidromórfico típico/ 

GLEISSOLO MELÂNICO Eutrófico típico/ 
PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eutrófico solódico 
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APÊNDICE C – Descrição detalhada da determinação de enxofre disponível no solo. 
 

 

Para a obtenção de bons resultados nesta análise, são necessários alguns 

cuidados no decorrer do procedimento. Estes são descritos a seguir. 

 

1) Preparo de soluções 

1.1) Solução extratora (500mg L-1 de P) 

Pesar 2,18g de CaHPO4 e dissolver em 900mL de água destilada. Ajustar o 

pH da solução para 3,0 com ácido clorídrico (HCl) 0,1N e completar o volume para 

1L. 

 
1.2) HNO3 – HCLO4 3:1 

Misturar 30mL de ácido nítrico (HNO3) com 10mL de ácido perclórico 

(HClO4). Esta mistura deve ser preparada no momento de sua utilização, para cada 

bateria de amostras a serem analisadas. 

 
1.3) BaCl2 – gelatina 

Dissolver 0,6g de gelatina (produto comercial em pó e incolor) em 200mL de 

água destilada aquecida a 60-70ºC e colocar em geladeira por 16 a 18 horas. Após 

este período, trazer à temperatura ambiente para que, então, sejam adicionados 

2,0g de cloreto de bário (seco a 105ºC e moído). Esta solução pode ser empregada 

por, no máximo, sete dias, devendo ser mantida em geladeira e trazida à 

temperatura ambiente e agitada antes de cada utilização. 

 
1.4) Padrão de 500mg L-1 de S 

Pesar e dissolver 2,717g de sulfato de potássio (K2SO4) (seco a 105ºC por 2 

horas) a 1L com água destilada e manter em geladeira. 

 
1.5) Padrão de 50mg L-1 de S 

Diluir 10mL do padrão de 500mg L-1 de S a 100mL com água destilada. Esta 

solução deve ser preparada no momento de sua utilização, em cada bateria de 

amostras, para minimizar os ricos de contaminação da curva padrão. 
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2) Procedimento 

2.1) Amostras 

Medir 10mL de solo seco (TFSA) e colocar em frascos de vidro (snap cap) 

de 100mL e adicionar 50mL da solução extratora com o auxílio de pipeta 

volumétrica. Após, tampar os frascos e agitar as amostras por 30 minutos, deixando-

as para decantar por 16 horas. Para evitar a movimentação da amostra no momento 

da retirada da alíquota, as tampas dos frascos devem ser desenroscadas antes da 

decantação. 

Com uma seringa calibrada, coletar 20mL do sobrenadante para os tubos de 

secagem, cuidadosamente para que partículas de solos não sejam retiradas 

juntamente com a alíquota, visto que essas superestimam os valores de enxofre 

disponível. 

Dispor os tubos no bloco digestor para a evaporação das amostras entre 120 

e 130ºC até secar. A temperatura do bloco deve ser previamente verificada e 

estabilizada. É importante observar cada amostra separadamente, pois o tempo de 

secagem difere entre elas. Assim, se assegura que sequem sem que haja queima 

das mesmas, fato este que superestima os resultados. 

Deixar esfriar e adicionar, lentamente pelas paredes dos tubos, 1mL de 

HNO3 - HClO4, com seringa calibrada. A seguir, aquecer as amostras por 10 minutos 

no bloco digestor com temperatura regulada e estabilizada entre 150 e 160ºC,  

mantendo os tubos tampados com funis pequenos. Retirar os funis cuidadosamente, 

batendo-os duas vezes nas bordas dos tubos para retirar o ácido condensado na 

haste e aquecer por mais 10 minutos à mesma temperatura. 

Posteriormente, retirar os tubos do bloco, deixar esfriar, adicionar 10mL de 

água destilada com seringa calibrada e 1mL de BaCl2 – gelatina e agitar. Após 30 

minutos, agitar novamente e determinar a absorbância em comprimento de onda 

igual a 440nm em colorímetro. 

 
2.2) Curva padrão 

O preparo da curva padrão deve anteceder a preparo das amostras, para 

que a seringa não apresente riscos de contaminação para os pontos da curva. 

Primeiramente, transferir 20mL da solução extratora, com seringa calibrada 

(a mesma a ser utilizada nas amostras), para os tudos de secagem e adicionar 0,0 –  
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1,0 – 2,0 – 3,0 – 4,0 – 5,0 e 6,0mL da solução padrão de 50mg L-1 de S. A partir da 

secagem entre 120 e 130ºC, adotar o mesmo procedimento empregado para as 

amostras. Ao fim da análise, a curva apresentará 0,0 – 5,0 – 10,0 – 15,0 – 20,0 – 

25,0 e 30,0mg L-1 de S, respectivamente. 

 

3) Lavagem da vidraria 

Com o intuito de evitar interferência nesta determinação, toda a vidraria, 

antes de ser usada, deve ser lavada cuidadosamente com ácido clorídrico (HCl) 

1mol L-1 e, após, com água destilada por três vezes. 

Se os tubos de secagem apresentarem incrustações de BaCl2, será 

necessário proceder um banho rápido (3 a 4 segundos) com ácido fluorídrico 

concentrado. 
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APÊNDICE D – Teores de argila e carbono orgânico total (Walkley & 
Black e análise elementar) e nitrogênio de 57 
amostras de solos de várzea do RS. 

Amostra Repetição 
Argila C WB COTAn N 

g kg -1 

1 
1 427,68 27,68 26,73 2,58 
2 414,72 28,33   
3 405,12       

2 
1 212,64 11,18 10,05 0,94 
2 221,04 11,34   
3 219,36       

3 
1 258,96 12,31 11,39 1,27 
2 268,32 12,15   
3 276,48       

4 
1 159,84 11,67 10,95 1,26 
2 160,80 11,50   
3 155,28       

5 
1 249,36 30,44 26,44 2,73 
2 253,20 29,79   
3 245,76       

6 
1 230,40 18,18 18,18 1,80 
2 232,08 18,18   
3 219,84       

7 
1 175,20 11,97 13,33 1,33 
2 174,96 11,89   
3 172,32       

8 
1 - 11,40 10,44 1,27 
2 220,56 11,72   
3 216,24       

9 
1 101,76 8,04 7,53 0,92 
2 102,24 8,70   
3 102,96       

10 
1 - 8,62 7,56 0,91 
2 144,24 8,45   
3 150,48       

11 
1 150,00 11,89 10,58 1,08 
2 144,96 12,05   
3 158,16       

12 
1 109,20 4,98 5,39 0,61 
2 110,16 5,23   
3 107,52       
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13 
1 - 5,64 6,17 0,75 
2 59,52 5,96   
3 68,40       

14 
1 234,24 27,78 27,58 2,39 
2 218,88 28,11   
3 219,60       

15 
1 85,44 11,76 11,01 1,01 
2 50,88 11,11   
3 61,92       

16 
1 181,20 9,66 7,27 0,88 
2 180,24 9,32   
3 177,60       

17 
1 184,56 14,87 13,45 1,43 
2 177,36 15,20   
3 174,00       

18 
1 162,00 7,39 6,47 0,79 
2 160,80 7,39   
3 158,40       

19 
1 208,56 15,92 14,76 1,44 
2 213,36 16,25   
3 219,36       

20 
1 118,80 11,89 9,66 1,01 
2 117,36 11,40   
3 115,20       

21 
1 209,28 9,93 9,14 1,03 
2 212,16 9,60   
3 198,00       

22 
1 155,76 9,68 9,54 0,97 
2 168,72 9,76   
3 174,96       

23 
1 147,36 15,92 13,95 1,45 
2 148,32 15,59   
3 151,44       

24 
1 251,76 14,33 12,52 1,28 
2 235,44 14,33   
3 250,56       
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25 
1 119,52 7,98 7,33 0,79 
2 109,20 8,47   
3 104,40       

26 
1 353,52 24,74 22,31 2,60 
2 380,64 25,56   
3 363,12       

27 
1 193,68 11,24 9,13 1,01 
2 181,20 11,24   
3 166,08       

28 
1 149,04 8,47 7,25 0,79 
2 163,68 8,30   
3 149,28       

29 
1 240,72 8,80 15,34 1,67 
2 251,28 8,47   
3 255,60       

30 
1 136,80 17,93 7,94 0,93 
2 150,72 17,43   
3 133,92       

31 
1 42,48 8,05 7,49 0,80 
2 34,80 8,22   
3 30,96       

32 
1 515,04 15,85 29,00 3,17 
2 508,32 15,85   
3 507,36       

33 
1 69,60 28,56 13,84 1,25 
2 65,76 28,56   
3 64,32       

34 
1 66,72 10,96 8,53 0,84 
2 75,36 11,12   
3 63,36       

35 
1 245,76 23,24 22,95 2,28 
2 262,80 23,91   
3 253,68       

36 
1 140,88 17,27 14,73 1,45 
2 157,68 17,60   
3 145,44       

 
 
 
 



  75

APÊNDICE D – Continuação... 
 

37 

1 79,92 9,13 6,64 0,75 
2 92,16 9,13   
3 98,88       

38 

1 763,68 46,27 40,55 3,34 
2 794,88 46,60   
3 792,00       

39 

1 742,32 57,47 55,23 3,78 
2 732,00 56,49   
3 758,16       

40 

1 151,20 13,73 12,09 1,09 
2 154,32 13,56   
3 151,68       

41 

1 167,04 9,48 9,12 1,02 
2 161,52 9,31   
3 168,24       

42 

1 47,76 6,78 6,22 0,74 
2 38,40 6,70   
3 31,92       

43 

1 96,24 8,04 6,92 0,80 
2 112,80 7,72   
3 94,56       

44 

1 262,80 24,84 21,62 1,93 
2 262,08 24,19   
3 254,64       

45 

1 103,44 18,63 15,70 1,60 
2 113,28 18,63   
3 113,52       

46 

1 - 31,67 28,84 2,38 
2 538,08 32,34   
3 556,08       

47 

1 101,76 10,58 9,44 0,99 
2 118,08 10,58   
3 104,16       

48 

1 229,92 15,14 14,41 1,45 
2 239,76 15,14   
3 249,36       
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49 

1 201,84 10,23 9,85 1,12 
2 201,60 10,72   
3 200,64       

50 

1 71,04 4,38 4,12 0,60 
2 69,12 4,13   
3 63,84       

51 

1 192,96 9,57 8,15 0,97 
2 176,40 9,57   
3 175,68       

52 

1 293,04 19,80 18,33 1,78 
2 274,56 21,11   
3 271,20       

53 

1 135,84 11,34 11,04 1,22 
2 140,88 11,01   
3 131,28       

54 

1 532,08 25,04 24,66 2,18 
2 584,64 23,73   
3 561,84       

55 

1 - 11,70 10,94 1,29 
2 242,88 12,03   
3 233,76       

56 

1 133,20 9,90 7,79 0,83 
2 132,00 9,41   
3 125,28       

57 

1 89,04 10,31 10,33 1,13 
2 85,68 9,98   
3 97,68       
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APÊNDICE E – Valores de pH em água, pH SMP, teores de K, Na, Ca e Mg, acidez 
potencial (H+Al), capacidade de troca de cátions (CTC) e saturação 
por bases (V) de 57 amostras de solos de várzea do RS. 

Amostra  Repetição  
pH K Na Ca Mg H+Al  CTC V 

Água  SMP cmol c dm -3 % 

1 
1 4,43 4,49 0,22 0,10 6,65 2,82 13,84 23,62 41,41 
2 4,50 4,50 0,22 0,10 6,65 2,88 13,77 23,61 41,70 

2 
1 4,63 5,11 0,11 0,08 4,30 1,99 7,79 14,28 45,42 
2 4,66 5,05 0,11 0,08 4,24 2,11 7,79 14,33 45,62 

3 
1 4,66 4,74 0,08 0,06 5,94 2,51 9,29 17,89 48,06 
2 4,70 4,74 0,08 0,07 5,88 2,42 9,21 17,65 47,83 

4 
1 5,17 6,22 0,20 0,25 6,68 2,75 3,62 13,51 73,17 
2 5,17 6,18 0,19 0,24 6,68 2,69 3,53 13,34 73,51 

5 
1 4,47 5,22 0,21 0,20 6,42 2,45 8,55 17,83 52,03 
2 4,46 5,22 0,24 0,22 6,36 2,51 8,89 18,23 51,21 

6 
1 5,60 6,17 0,27 0,27 19,24 3,55 4,28 27,62 84,49 
2 5,59 6,17 0,27 0,26 19,27 3,55 4,11 27,47 85,04 

7 
1 4,96 6,00 0,10 0,20 6,71 2,88 4,34 14,23 69,49 
2 4,94 6,01 0,11 0,21 6,36 2,82 4,45 13,94 68,08 

8 
1 5,05 5,78 0,07 0,28 6,30 2,97 5,13 14,75 65,19 
2 5,05 5,78 0,07 0,27 6,36 2,91 5,21 14,83 64,83 

9 
1 4,97 6,23 0,14 0,07 3,44 1,19 3,31 8,15 59,40 
2 4,98 6,25 0,13 0,07 3,47 0,92 3,68 8,26 55,46 

10 
1 5,61 6,42 0,13 0,45 4,98 3,76 2,60 11,92 78,21 
2 5,59 6,38 0,14 0,46 4,43 3,46 2,77 11,26 75,40 

11 
1 5,39 6,22 0,09 0,33 5,72 2,57 3,48 12,19 71,44 
2 5,41 6,17 0,10 0,33 5,62 2,88 3,57 12,49 71,41 

12 
1 5,70 6,62 0,07 0,47 3,57 2,54 1,93 8,58 77,48 
2 5,70 6,58 0,06 0,45 4,21 2,66 2,14 9,52 77,57 

13 
1 6,56 6,93 0,08 0,70 10,34 4,65 1,19 16,97 92,99 
2 6,61 6,95 0,08 0,64 10,28 4,81 1,19 16,99 93,00 

14 
1 6,52 6,68 0,10 0,78 20,11 5,57 2,13 28,69 92,57 
2 6,53 6,72 0,10 0,74 19,98 5,57 1,97 28,36 93,04 

15 
1 6,59 6,79 0,08 0,52 19,24 4,65 1,53 26,02 94,14 
2 6,59 6,78 0,08 0,52 19,98 4,81 1,80 27,19 93,40 

16 
1 5,10 6,30 0,09 0,22 5,36 2,20 3,28 11,16 70,57 
2 5,08 6,28 0,08 0,21 5,30 2,14 3,20 10,94 70,72 

17 
1 4,95 5,83 0,10 0,36 4,53 1,59 4,99 11,57 56,86 
2 4,96 5,76 0,11 0,39 4,72 1,78 4,99 11,99 58,35 

18 
1 5,10 6,12 0,06 0,20 3,50 1,38 4,13 9,28 55,49 
2 5,11 6,10 0,06 0,20 3,57 1,41 4,04 9,28 56,48 
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19 
1 5,17 5,79 0,11 0,28 5,78 2,11 5,76 14,04 58,99 
2 5,15 5,79 0,11 0,27 5,85 1,96 5,83 14,01 58,38 

20 
1 5,02 5,99 0,06 0,19 1,86 0,86 4,35 7,32 40,63 
2 4,99 6,00 0,06 0,19 1,67 0,77 4,26 6,95 38,67 

21 
1 5,34 6,00 0,17 0,51 5,01 2,23 3,79 11,71 67,65 
2 5,33 6,00 0,17 0,52 5,07 2,33 3,79 11,88 68,13 

22 
1 4,80 5,97 0,06 0,18 3,69 0,98 4,04 8,96 54,87 
2 4,79 5,95 0,05 0,18 3,79 1,04 4,21 9,27 54,64 

23 
1 4,75 5,88 0,14 0,18 3,02 1,29 4,96 9,59 48,29 
2 4,73 5,85 0,14 0,19 2,89 1,22 5,12 9,57 46,51 

24 
1 4,94 5,92 0,09 0,31 7,52 3,24 4,39 15,54 71,78 
2 4,95 5,96 0,11 0,36 6,94 2,88 4,54 14,82 69,35 

25 
1 4,99 6,22 0,19 0,25 2,92 1,19 3,24 7,79 58,38 
2 4,99 6,23 0,19 0,25 2,92 1,04 3,51 7,92 55,60 

26 
1 5,19 5,58 0,27 1,33 14,45 6,92 6,55 29,52 77,82 
2 5,19 5,57 0,26 1,30 14,45 6,83 6,40 29,24 78,13 

27 
1 5,16 6,03 0,08 0,25 5,59 2,66 3,98 12,57 68,33 
2 5,10 6,02 0,08 0,26 5,52 2,51 3,73 12,10 69,21 

28 
1 5,34 6,29 0,10 0,26 4,42 2,97 2,87 10,62 72,98 
2 5,40 6,34 0,10 0,25 4,48 3,01 3,14 10,97 71,39 

29 
1 5,04 5,64 0,14 0,44 9,69 5,05 5,25 20,56 74,49 
2 5,09 5,67 0,15 0,45 9,69 4,93 5,56 20,77 73,25 

30 
1 5,16 6,22 0,14 0,51 3,36 2,03 2,97 9,00 67,00 
2 5,15 6,23 0,14 0,50 3,30 2,03 3,24 9,20 64,75 

31 
1 4,80 6,13 0,05 0,03 0,00 0,00 3,61 3,69 2,18 
2 4,77 6,11 0,05 0,03 0,00 0,00 4,01 4,09 1,96 

32 
1 4,99 5,19 0,75 1,05 18,23 8,33 9,33 37,69 75,25 
2 5,01 5,29 0,75 1,03 18,19 8,23 10,17 38,37 73,50 

33 
1 4,80 5,70 0,06 0,14 1,35 0,23 5,65 7,42 23,96 
2 4,79 5,71 0,06 0,15 1,42 0,17 5,73 7,53 23,88 

34 
1 4,71 5,99 0,06 0,12 0,66 0,21 4,44 5,49 19,14 
2 4,68 5,99 0,06 0,12 0,73 0,28 4,71 5,90 20,12 

35 
1 5,36 5,64 0,28 0,53 8,34 3,95 6,77 19,87 65,95 
2 5,37 5,57 0,28 0,53 8,50 4,00 6,37 19,68 67,64 

36 
1 5,90 6,59 0,06 0,12 9,10 2,18 1,96 13,43 85,39 
2 5,93 6,62 0,06 0,12 9,20 2,25 2,37 14,00 83,07 
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37 
1 5,23 6,22 0,10 0,18 2,80 0,72 3,20 7,00 54,22 
2 5,24 6,28 0,10 0,18 2,70 0,82 3,30 7,10 53,57 

38 
1 4,99 4,71 0,26 0,24 14,73 4,77 13,35 33,35 59,97 
2 4,96 4,64 0,27 0,24 14,30 4,82 13,49 33,13 59,28 

39 
1 5,07 4,52 0,17 0,25 18,52 6,20 16,93 42,07 59,76 
2 5,08 4,50 0,17 0,25 18,39 6,20 16,93 41,94 59,65 

40 
1 5,87 6,20 0,15 0,09 7,25 2,59 2,39 12,47 80,82 
2 5,93 6,28 0,15 0,09 7,22 2,52 2,79 12,76 78,13 

41 
1 5,43 6,27 0,10 0,26 3,89 2,52 2,27 9,03 74,92 
2 5,44 6,25 0,11 0,26 3,95 2,52 2,09 8,93 76,59 

42 
1 4,68 6,02 0,09 0,02 0,00 0,09 2,82 3,01 6,31 
2 4,65 6,03 0,10 0,02 0,00 0,07 3,03 3,22 5,91 

43 
1 4,76 5,89 0,09 0,07 1,32 0,44 3,45 5,37 35,69 
2 4,76 5,82 0,08 0,07 1,35 0,44 3,64 5,58 34,74 

44 
1 5,20 5,54 0,15 0,18 20,40 5,29 5,55 31,57 82,42 
2 5,25 5,59 0,15 0,18 20,37 5,29 5,55 31,54 82,41 

45 
1 4,74 5,73 0,21 0,13 3,69 1,66 4,05 9,74 58,44 
2 4,74 5,83 0,22 0,11 3,79 1,71 4,22 10,06 58,01 

46 
1 5,04 5,18 0,21 0,30 14,20 4,40 8,63 27,74 68,89 
2 5,05 5,16 0,19 0,26 14,44 4,19 8,96 28,04 68,03 

47 
1 5,60 6,56 0,24 0,17 3,72 1,78 1,91 7,83 75,58 
2 5,61 6,61 0,23 0,16 3,79 1,85 1,72 7,75 77,80 

48 
1 5,42 6,04 0,07 0,14 14,93 4,19 3,44 22,77 84,89 
2 5,38 6,03 0,07 0,13 14,96 4,19 3,60 22,96 84,34 

49 
1 5,27 6,08 0,16 0,24 11,57 2,60 3,53 18,11 80,48 
2 5,26 5,99 0,17 0,24 11,57 2,53 3,53 18,04 80,41 

50 
1 4,73 6,39 0,03 0,06 1,05 0,23 1,95 3,32 41,26 
2 4,71 6,36 0,03 0,06 0,99 0,21 1,74 3,02 42,60 

51 
1 4,43 5,65 0,09 0,13 2,27 0,65 4,51 7,64 41,04 
2 4,46 5,66 0,08 0,12 2,21 0,56 4,51 7,48 39,76 

52 
1 5,30 5,69 0,14 0,19 18,85 5,10 5,37 29,66 81,91 
2 5,29 5,61 0,14 0,18 18,92 5,22 5,53 30,00 81,56 

53 
1 4,63 6,10 0,14 0,21 2,64 1,05 3,02 7,06 57,20 
2 4,59 6,03 0,14 0,21 2,50 1,08 3,20 7,14 55,21 

54 
1 4,88 4,89 0,16 0,18 6,36 2,34 9,68 18,73 48,30 
2 4,92 4,92 0,17 0,19 6,33 2,38 9,83 18,89 47,96 
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55 
1 5,11 5,90 0,14 0,43 6,59 4,40 3,57 15,14 76,39 
2 5,12 5,88 0,14 0,43 6,59 4,39 3,93 15,49 74,61 

56 
1 4,86 5,98 0,29 0,15 2,80 1,26 3,32 7,82 57,58 
2 4,91 6,02 0,27 0,15 2,93 1,36 3,50 8,21 57,38 

57 
1 4,59 6,02 0,08 0,14 2,54 0,59 3,23 6,58 50,94 
2 4,60 5,98 0,07 0,14 2,47 0,63 3,23 6,54 50,66 
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APÊNDICE F – Teores de enxofre e fósforo disponíveis de 57 
amostras de solos de várzea do RS. 

Amostra Repetição 
S-SO4

2- P 
mg dm -3 

1 
1 13,04 15,56 
2 13,33 16,27 
3 12,90   

2 
1 11,53 9,19 
2 11,31 9,19 
3 10,52   

3 
1 5,98 7,78 
2 6,77 7,07 
3 5,91   

4 
1 23,23 32,88 
2 23,87 31,82 
3 23,95   

5 
1 50,97 18,39 
2 47,58 21,92 
3 49,19   

6 
1 37,66 17,68 
2 37,18 17,68 
3 36,13   

7 
1 11,05 19,09 
2 12,10 19,09 
3 11,85   

8 
1 7,26 8,13 
2 7,26 9,90 
3 9,11   

9 
1 7,13 42,08 
2 8,65 38,19 
3 9,22   

10 
1 9,58 6,72 
2 9,94 6,36 
3 12,18   

11 
1 11,28 3,89 
2 11,53 5,66 
3 10,55   

12 
1 8,44 8,13 
2 9,25 8,49 
3 9,74   

 



  82

APÊNDICE F – Continuação... 
 

13 
1 34,17 11,67 
2 33,69 13,79 
3 36,53   

14 
1 39,20 16,62 
2 39,37 16,62 
3 36,36   

15 
1 26,95 29,70 
2 26,79 22,63 
3 23,21   

16 
1 24,68 14,85 
2 25,32 15,91 
3 26,14   

17 
1 22,89 8,49 
2 22,73 9,55 
3 22,16   

18 
1 19,81 9,19 
2 20,13 10,61 
3 19,97   

19 
1 19,32 9,19 
2 19,56 9,90 
3 18,99   

20 
1 15,99 8,49 
2 14,94 8,84 
3 16,96   

21 
1 19,10 11,67 
2 16,61 12,73 
3 16,38   

22 
1 12,27 17,14 
2 12,19 13,57 
3 10,33   

23 
1 6,60 18,21 
2 7,30 14,64 
3 9,24   

24 
1 12,27 13,21 
2 11,10 12,14 
3 9,63   
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25 
1 8,85 13,21 
2 9,86 11,43 
3 8,15   

26 
1 58,93 4,26 
2 62,19 2,49 
3 62,73   

27 
1 14,05 3,93 
2 13,90 4,64 
3 12,27   

28 
1 8,70 8,21 
2 10,17 5,71 
3 9,01   

29 
1 16,07 5,36 
2 14,21 5,71 
3 17,62   

30 
1 18,25 6,07 
2 16,54 6,07 
3 18,25   

31 
1 3,62 9,64 
2 3,78 9,64 
3 4,74   

32 
1 53,94 2,84 
2 58,20 2,84 
3 57,15   

33 
1 4,34 36,07 
2 6,27 42,14 
3 6,43   

34 
1 6,59 5,36 
2 5,14 7,14 
3 4,34   

35 
1 18,25 8,21 
2 18,81 8,21 
3 18,25   

36 
1 47,19 6,43 
2 49,84 6,78 
3 49,76   
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37 
1 11,82 8,93 
2 11,82 8,57 
3 12,22   

38 
1 31,83 26,42 
2 33,76 27,14 
3 33,76   

39 
1 25,08 13,57 
2 28,14 13,57 
3 28,86   

40 
1 13,83 90,34 
2 14,63 103,20 
3 13,75   

41 
1 13,23 12,50 
2 12,62 10,00 
3 13,69   

42 
1 4,77 15,00 
2 5,69 15,35 
3 4,38   

43 
1 8,92 15,27 
2 8,08 14,56 
3 7,23   

44 
1 14,77 13,49 
2 12,54 13,85 
3 13,46   

45 
1 13,08 24,14 
2 12,77 23,79 
3 15,00   

46 
1 42,62 19,17 
2 41,54 18,46 
3 42,08   

47 
1 24,31 51,84 
2 25,92 47,22 
3 25,15   

48 
1 15,85 7,46 
2 16,77 8,52 
3 17,23   
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49 
1 15,38 8,17 
2 17,46 6,04 
3 15,77   

50 
1 9,85 8,17 
2 9,46 5,33 
3 9,77   

51 
1 31,04 6,75 
2 30,50 8,52 
3 32,89   

52 
1 23,61 7,10 
2 26,39 13,49 
3 21,52   

53 
1 30,19 18,46 
2 30,80 17,04 
3 31,19   

54 
1 19,43 14,91 
2 18,89 17,40 
3 17,49   

55 
1 20,67 12,78 
2 23,14 11,01 
3 21,36   

56 
1 16,10 134,21 
2 17,18 134,21 
3 18,58   

57 
1 12,62 4,26 
2 10,84 5,33 
3 9,13   
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APÊNDICE G – Resumo da análise estatística descritiva (5% de probabilidade de 
erro) para os parâmetros avaliados em 57 amostras de solos de 
várzea do RS. 

Parâmetro 
Teor 

Média  Desvio 
padrão CV (%) Mediana 

Mín. Máx. 
Argila 36,0 783,5 209,4 154,5 73,8 166,5 
COT (Analisador)  4,1 55,2 14,0 9,3 66,3 10,90 
COT (Walkley & Black) 4,3 57,0 15,3 9,8 64,1 11,60 
Nitrogênio 0,6 3,8 1,4 0,7 51,6 1,10 
pH água 4,47 6,59 5,25 0,47 9,0 5,17 
pH SMP  4,50 6,94 5,99 0,53 8,8 6,11 
Potássio (K) 0,03 0,75 0,14 0,10 71,4 0,11 
Sódio (Na) 0,02 1,32 0,28 0,24 85,7 0,21 
Cálcio (Ca) 0,00 20,40 7,16 5,75 80,3 5,56 
Magnésio (Mg) 0,00 8,28 2,65 1,82 68,7 2,48 
H+Al 1,19 16,93 4,88 3,10 63,5 3,85 
CTC 3,11 42,00 15,11 9,10 60,2 12,34 
Sat. Bases (V) 2,07 93,77 61,28 19,85 32,1 65,88 
Enxofre (S-SO 4

2-) 4,05 61,28 19,62 13,18 67,2 15,97 
Fósforo 2,84 134,21 17,27 21,35 123,6 11,89 

Os valores mínimo e máximo de argila, COT e nitrogênio foram expressos em g kg-1, os de potássio, 
sódio, cálcio, magnésio, H+Al e CTC em cmolc dm-3, os de saturação por bases em % e os de sulfato 
e fósforo em mg kg-1. 

 


