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Resumo: As atuais técnicas de manejo do solo fazem com que o mesmo venha a sofrer 
modificações constantes tanto na sua estrutura química quanto física. O objetivo do trabalho 
foi mostrar a disponibilidade de nutrientes e a estrutura do solo após as culturas da soja e do 
milho em um LATOSSOLO VERMELHO no município de Cascavel (PR), no trabalho foram 
avaliados, o pH em água, pH em CaCl2, Fósforo disponível, Potássio trocável, Acidez 
potencial (Hidrogênio + Alumínio), Matéria orgânica, Análise granulométrica, Teor de argila, 
Teor de areia, Teor de silte, Argila dispersa em água, Limites de liquidez, Limites de 
plasticidade e Conteúdo da água. As análises químicas e físicas realizadas após cultura da soja 
mostraram que a mesma apresentou melhores atributos físicos e químicos, com exceção da 
matéria orgânica que foi inferior devido ao fato da soja ter uma maior relação carbono 
nitrogênio fazendo com que ocorra a decomposição mais rápida dos restos culturais. Por sua 
vez nos aspectos físicos apresentou menores valores no teor de argila, no limite de liquidez e 
no conteúdo da água. 
 
Palavras chaves: LATOSSOLO, solução, nutrientes 
 

Analysis physical and chemical of soil after the cultures of soybean (Glycine max) and 
maize (Zea mays) 

 

Abstract:  The current techniques of soil management are such that makes it suffer from 
constant changes in its chemical as well as physical structure. The aim of this study was to 
show the availability of nutrients and soil structure after soybean and corn crops in a RED 
LATOSOIL in the city of Cascavel (PR). The pH in water, pH in CaCO3, phosphorus 
available, exchangeable potassium, potential acidity (hydrogen + aluminum), organic matter, 
size analysis, clay content, sand content, silt content, clay dispersed in water, liquid limit, 
plastic limit and content of water. The chemical ando physical analyses carried out after out 
soy bean cultivation have shown that the soy presented better physical and chemical 
attributes, expect the organic matter, which was lower due to the fact the soy has a higer 
relation carbon nitrogen, which causes the faster decomposing of cultivation remains. On the 
other hand, the physical aspects presented lower values for the clay, on the liquid limit and 
content of  water.  
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Introdução 

O solo é uma massa porosa, com parte dos espaços vazios normalmente ocupados pela 

água. Na realidade a água contida no solo e composta de uma solução que contém diversos 

solutos que influem no desenvolvimento das plantas (Fernandes, 1982). 

Em um ecossistema em estado natural ocorrem modificações no solo referentes à 

umidade e temperatura em decorrência de variações climáticas que influenciam os processos 

físico-químicos e biológicos do solo, modificando algumas características, tais como: 

umidade do solo, atividade microbiológica, teor e composição da matéria orgânica, complexo 

argilo-húmico, capacidade de troca catiônica e lixiviação de nutrientes (Fernandes, 1982). 

Estudos dos atributos do solo decorrentes da ação diferenciada dos processos de 

manejo adquirem grande importância na análise do comportamento das plantas cultivadas. Do 

ponto de vista prático, é de grande interesse econômico o estudo dessas alterações, pois 

assumem relevante importância na recuperação ou manutenção do seu potencial agrícola 

(Fernandes, 1982). 

A disponibilidade dos íons para as raízes das plantas é controlada por várias reações: 

equilíbrio entre ácido e base, complexação iônica, precipitação e dissolução de sólidos e 

trocas iônicas. A cinética dessas reações e a taxa de absorção biológica controlam a 

concentração do íon na solução de solo (Chaves et al., 1991). 

O conhecimento da composição química da solução de solo fornece subsídios 

importantes para o entendimento das alterações físicas e químicas advindas do uso e manejo e 

para o monitoramento das várias práticas de melhoramento do solo (Simard et al., 1988; 

Campbell et al., 1989). A absorção de elementos químicos pelas raízes das plantas dá-se a 

partir da solução do solo (Raij, 1991). Pode também auxiliar nas estimativas da taxa de 

intemperismo, na taxa de ciclagem dos elementos químicos e no influxo e lixiviação de 

nutrientes no campo. 

Existe bastante variabilidade nas características químicas e físicas de um solo, mesmo 

em uma área uniforme segundo suas atribuições visíveis de campo, como: topografia, cor e 

vegetação. Para que a amostragem do solo para fins agrícolas represente com exatidão a sua 

fertilidade, é necessário o conhecimento dessa variabilidade, pois só assim as recomendações 

de calagem e adubação não estariam comprometidas. Quanto mais heterogêneo for o solo, 

maior deve ser o número de amostras coletadas, para que se atinja maior exatidão na 

avaliação de suas características (Cintra et al., 1983). 

Segundo Santos e Vasconcellos (1987), o número de amostras para análise química 

que represente bem uma determinada área pode variar com o manejo do solo, cultura anterior 
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e fertilização da área. Souza (1992) relatou que inúmeros trabalhos têm mostrado que os 

sistemas de manejo conservacionistas criam um ambiente no solo diferente do encontrado no 

sistema convencional, resultante dos efeitos dos resíduos superficiais e da reduzida 

movimentação do solo, como resultado, tem sido encontrado um acúmulo superficial de 

fertilizantes nos sistemas conservacionistas. 

O cultivo intensivo do solo e seu preparo em condições inadequadas alteram os fatores 

de crescimento das culturas. Dependendo da intensidade com que ocorrem, essas alterações 

físico-químicas podem produzir condições limitantes ao crescimento e desenvolvimento dos 

vegetais, em detrimento da produtividade, além de grandes perdas de solo por erosão hídrica 

(Cintra et al., 1983). 

Os solos possuem diferenças estruturais que derivam da pedogênese, apresentando 

diferentes granulométricas, mineralogias e conteúdo de matéria orgânica, que podem vir a ser 

modificados pelo seu uso e cultivo (Centurion et al., 2004). Em avançado estado de 

intemperismo, os solos apresentam intensa perda de sílica (dessilicatização), com resultante 

acúmulo de óxidos insolúveis de ferro e alumínio (Uehara, 1988). A mineralogia da fração 

argila dos LATOSSOLOS é constituída por caulinita, óxidos de alumínio (gibbsita), óxidos de 

ferro (hematita e goetita) e minerais 2:1 (menores quantidades), combinados em diferentes 

proporções, porém em estreita associação (Schwertmann e Herbillon, 1992).  

Tais minerais são responsáveis pela retenção e distribuição de água, nutrientes, calor e 

gases. Os óxidos de ferro e alumínio, ao contrário das argilas silicatadas, apresentam 

porosidade, plasticidade, expansibilidade e coesão muito maiores – qualidades que se 

traduzem por boas condições físicas proporcionadas aos solos nos quais são predominantes 

(Vieira, 1988). 

A compreensão e a quantificação do impacto do uso e manejo do solo na sua 

qualidade física e química são fundamentais no desenvolvimento de sistemas agrícolas 

sustentáveis (Dexter e Youngs, 1992). De acordo com Sanchez (1981), avaliações das 

modificações no solo decorrentes do cultivo deveriam ser feitas, submetendo um solo sob 

vegetação natural às explorações agrícolas desejadas e analisando suas propriedades 

periodicamente. 

 Segundo Doran e Parkin (1994), a qualidade do solo pode ser conceituada como a 

capacidade de esse recurso exercer várias funções, dentro dos limites do uso da terra e do 

ecossistema, para sustentar a produtividade biológica, manter ou melhorar a qualidade 

ambiental e contribuir para a saúde das plantas, dos animais e humana. Um dos desafios 

atuais da pesquisa é como avaliar a qualidade de um solo de maneira simples e confiável. 
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Segundo supracitados acima, eles podem ser medida por meio da quantificação de alguns 

atributos, ou seja, de propriedades físicas, químicas e biológicas, que possibilitem o 

monitoramento de mudanças, a médio e longo prazo, no estado de qualidade desse solo. 

O monitoramento da qualidade do solo deve ser orientado para detectar tendências de 

mudanças que são mensuráveis num período relativamente longo. Esse monitoramento pode 

ser feito na propriedade agrícola ou em níveis mais abrangentes, como micro bacia 

hidrográfica, região e outros. As práticas de manejo e conservação do solo e da água devem 

ser planejadas e executadas procurando-se manter ou mesmo melhorar seus atributos físicos, 

químicos e biológicos, de modo a aumentar a capacidade do solo em sustentar uma 

produtividade biológica competitiva, sem comprometer a qualidade da água. 

Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar a influência do cultivo após as 

culturas da soja e do milho tendo em vista a disponibilidades de nutrientes existentes após 

cada cultura, e os atributos físicos e químicos existentes na estruturação de um LATOSSOLO 

VERMELHO Distroférico.  

Material e Métodos 

 Para alcançar os objetivos propostos no trabalho foram coletadas duas amostra de 

solo, sendo uma coletada logo após a colheita da soja em março de 2008, e outra após a 

colheita do milho em julho de 2008, a adubação usadas nessas culturas foram 820 Kg de NPK 

08.20.20 na cultura do milho e 750 Kg de 00.20.20 na cultura da soja. As amostras foram 

retiradas de um LATOSSOLO VERMELHO da Fazenda Escola da Faculdade Assis Gurgacz 

localizada no município de Cascavel, na região oeste do Paraná com uma altitude variando em 

torno dos 785 metros com latitude de 24° 57′ 21″ S e longitude de 53° 27′ 18″ W.  

Os materiais e métodos utilizados na realização dos testes foram retirados do 3° 

Documento de Análises químicas para avaliação da fertilidade do solo (Embrapa, 1998), onde 

foram utilizados os seguintes materiais: Tabuleiro, Peneira 2 mm, Rolo de madeira, Água 

deionizada ou destilada, Bastão individual, Potenciômetro com eletrodo combinado, Solução 

padrão pH 4,00, Solução padrão pH 7,00, Solução ácida de molibdato de amônio, Agitador 

horizontal, Fotocolorímetro, Fotômetro de chama, Solução padrão de  0,2 mmol de K+, 

Balança analítica, Acetato de cálcio, NaOH  0,0025M, NaOH 0,1M, NaOH 6%, Fenolftaleína, 

Solução de HCl 0,1M, Bureta, Bicarbonato de potássio 0,2M, Tubo de ensaio, Papel alumínio, 

Placa de vidro, Placa elétrica, Ácido ortofosfórico, Difenilamina, Sulfato ferroso amonicial 

0,05M, Ácido sulfúrico, Fe (NH4)2(SO4)2.6 H2O cristalizado (sal de Mohr), Sulfato de prata, 

Batedeira ou soqueteira munido de duas varetas verticais, Cilindro aferido de 1 litro, Tamis de 

20 mm, Proveta de Kimble de 250 mL, Higrômetro de Bouyoucos, Cilindro de 250 mL, 
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Peneiras malha fina e malha grossa, Copo de batedeira, Cilindros aferidos de 1000 mL, 

Mangueira (sifão), Bécker de 300 mL, Provetas 250 mL, Densímetro, Termômetro, Cápsula 

de porcelana de 205 mL, Aparelho de Casagrande, Latas de alumínio, Frasco lavador, Papel 

de limpeza, Estufa, Balança de precisão, Erlenmeyers, Bastão de vidro. 

Foram coletadas aproximadamente 10 subamostras de aproximadamente 1 Kg  de cada 

cultura onde foram homogeneizadas formando uma amostra composta, sendo essas retiradas 

das linhas de plantio e nas entrelinhas. As amostras foram coletadas a uma profundidade de 0  

a 30 centímetros, colocadas para secagem em estufa a 105°C por 24 horas para início dos 

testes. 

O preparo das amostras iniciou-se com a secagem, destorroamento, separação das 

frações do solo por tamisação e homogeneização da fração menor que 2 mm, determinada 

terra fina seca ao ar (TFSA), que foi usada nas determinações.  

O pH em água foi determinado pelo principio da medição da concentração efetiva de 

íons H+ na solução do solo, eletronicamente, por meio de um eletrodo combinado, imerso na 

solução do solo: água na proporção de 1:2,5. Utilizando-se o potenciômetro com eletrodo 

combinado.  

No caso do fósforo disponível foi utilizado o principio do fósforo extraído  

determinado espectroscopicamente, através da leitura da intensidade da cor do complexo 

fosfomolíbdico produzido pela redução do molibdato com o acido ascórbico.  

O potássio trocável usou o princípio do método direto do fotômetro de chama.  

A acidez potencial (Hidrogênio + Alumínio) foi determinada pelo princípio da  

extração da acidez potencial de solos com solução de acetato de cálcio e titulação 

alcalimétrica do extrato. A extração do H+ + Al3+ pelo acetato de cálcio é baseada na 

propriedade tampão do sal. Após foi realizado o calculo através do teor de H + Al+ existente 

na igualdade: cmolc de H+  + Al+3/ dm3 de TFSA = (L-Lb) x 1,65 onde: L = número de 

mililitros gastos na titulação da amostra,  Lb =  número de mililitros gastos na titulação para 

prova em branco, 1,65 =  fator de correção (constante), decorrente das alíquotas tomadas e o 

método só extrai 90% da acidez.  

No caso da matéria orgânica foi utilizado o método volumétrico pelo bicarbonato. O 

carbonato da matéria da orgânica da amostra é oxidado a CO2 e o cromo (Cr) da solução 

extratora é reduzido da valência + 6 (Cr 6+) à valência + 3 (Cr3+). Na seqüência faz-se a 

titulação do excesso de bicarbonato de potássio pelo sulfato ferroso amoniacal. Em seguida 

foram realizados os cálculos que determinaram: 



Cultivando o Saber 

Cascavel, v.1, n.1, p.171-184, 2008 

176 

A percentagem de carbono orgânico existente na amostra é dada pela seguinte 

expressão: 

g de carbono/kg de TFSE = 0,06 x V [40 – Va(40/Vb)] x f  

TFSE = terra fina seca a estufa  

V= volume de bicarbonato de potássio empregado 

Va= volume de sulfato ferroso amoniacal gasto para titulação da amostra  

Vb= volume de sulfato ferroso amoniacal gasto na titulação da prova em branco  

0,06=  fator de correção decorrente das alíquotas 

f= fator de correção para TFSE 

 

 A quantidade de matéria existente na amostra é calculada pela seguinte expressão:  

g de matéria orgânica /kg = g de carbono / kg x 1,724 

 A análise granulométrica foi realizada da seguinte maneira foram, pesados 50g de 

terra TFSA e colocados em um copo de batedeira ou soqueteira munido de duas varetas 

verticais, apos adicionados 230 mL de água e 10 mL de uma solução de NaOH 6%, agitou-se 

a solução por 15 minutos em seguida foi transferido  tudo para o cilindro aferido de 1 litro  e  

utilizando um tamis de 20 mm de diâmetro para facilitar a transferência. Com um jato de 

água, foi lavado o que ficou retido no tamis, completado o volume de 1 litro no cilindro.  

Posteriormente foi agitado o conteúdo do cilindro por um minuto e marcar o início da 

decantação, feito a prova em branco com 10 mL da mesma soda completando um litro. Apos 

90 minutos do inicio da decantação, foi introduzido a torneira superior do cilindro de 

Koettgen, situada a 5 cm da superfície liquida e esgotar por ela toda suspensão ai existente 

para recipiente de 300 ou 400 mL de capacidade.  

O volume dessa suspensão foi igualado à temperatura ambiente, corrigindo diferença 

superior a 3 décimos de grau centígrado, foi derramada a prova em branco em proveta de 

Kimble de 250 mL e mergulhado no higrômetro de Bouyoucos graduado em gramas de 

colóide por litro. Após foi colocado junto com a haste do higrômetro, uma gota de 

fenolftaleína alcoólica a 3%, deixado com que o higrômetro voltasse a ficar parado e ler na 

haste de aproximação de ¼ da divisão. A fenolftaleína, colorindo de vermelho intenso o 

líquido que circula a haste do higrômetro, facilitando a leitura. Em seguida foi anotada a 

leitura da prova em branco, foi retirado o higrômetro, esvaziado o cilindro de 250 mL e, 

derramado nele a suspensão argilosa previamente homogeneizada.  
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A correção da leitura foi realizada da seguinte maneira para cada grau Farenheit a 

acima de 67° F, acrescentar 0,2 a leitura. Para cada grau Farenheit a baixo de 67°F diminuiu-

se. Isso tanto para leitura da prova em brando como para leitura da amostra. 

 °F =  °C x 9  + 32 

 5 

O teor de argila  foi determinado através do seguinte calculo: 

Argila (%) = (L1 – L2) f x 2 

L1 = leitura do higrômetro (g/L), corrigida em função da temperatura, para a suspensão de 

argila.  

 L2 = leitura do higrômetro (g/L), corrigida para a leitura em função da temperatura para 

prova em branco. 

A leitura real da suspensão argilosa é o intervalo entre a leitura da prova em branco e a 

leitura da amostra. Essa leitura real, multiplicada por dois, representa o teor da argila em 

100g de TFSE. 

As areias retidas na peneira, depois de lavadas, são secas a 105° C. O peso das areias 

foi multiplicado por 2 e por “f” da o teor de areia (fina e grossa) por cento, referente à 

amostra seca a 105°C. A fração de areia foi desmembrada em fina e grossa utilizando-se uma 

peneira de malha com abertura de 0,2 mm, a parte que ficou retida foi determinada como 

areia grossa e, consequentemente a que passa através da peneira é a areia fina. 

O silte foi calculado percentualmente pela diferença de 100 menos porcentagen de 

argila mais percentagem de areia. 

No caso da argila dispersa em água foi utilizado o seguinte procedimento foram 

pesados 50 g de terra TFSA e colocado no copo da batedeira ou soqueteira munido de varetas 

verticais, adicionados 250 mL, agitando por 5 minutos na batedeira, foi passada  toda a 

amostra para o cilindro aferido (ou de Koettgen) e completado  ate o traço superior, isto é, 

1000 mL, homogeneizar conteúdo do cilindro e deixar durante 90 minutos. Desse ponto em 

diante, foi determinado à argila dispersa em água pelo mesmo processo usado na 

determinação da argila com dispersão. 

Grau de floculação (GF) = 100x (argila total -  argila dispersa em água ) 

 Argila total 

Grau de dispersão (GD) = 100 – GF 

Os limites de liquidez foram determinados colocando uma quantidade de amostra de 

aproximadamente 100 g na cápsula de porcelana de 205 mL,  com o auxilio de uma espátula 

inoxidável, formou-se uma massa homogenia. Preparou-se o aparelho de Casagrande: 
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limpou-se o ponto de contato entre a cápsula e a base e regular  altura de queda para 1 cm. 

Em foi retirada a porção de massa, em torno de 30 cm3, colocada em uma cápsula metálica 

do aparelho Casagrande, espalhando-a uniformemente de modo que fique na horizontal e 

tangente ao bordo anterior, foi feita uma fenda na parte central, com um pistilo, e girado a 

manivela do aparelho a duas rotações por segundo e anotar o número de quedas quando a 

fenda central se fechou numa extensão de no mínimo 2 cm. 

Para determinar o conteúdo de água foi coletado uma pequena amostra, próximo a  

rachura, colocado em lata de alumínio, pesado, colocado em estufa e determinar a 

percentagem de água: 

Ug = 100 x (MSU – MSS) (%) 

                                   MSS 

Onde: 

MSU = massa de solo úmido 

MSS= massa de solo seco 

O limite de liquidez foi representado pelo valor da percentagem de umidade retida 

pela amostra, correspondente a 25 quedas, omitindo o símbolo de porcentagem 

 Limite de liquidez = Ug x (N) 

                                                                25 

Ug = umidade da pasta (sem %) 

N= número de quedas, sendo N obrigatoriamente entre 18 e 32. 

Por fim o  limite de plasticidade foi feito da seguinte maneira foram coletados cerca de 

10-15 g de amostra de solo proveniente do exercício anterior, rolado sobre uma lamina de 

vidro áspero, usando os dedos, ate formar um fio de aproximadamente 3 mm de diâmetro. 

Remodelando a amostra na forma de esfera. Foi repetida a operação ate que o fio com 

diâmetro semelhante a 3 mm apresente rachaduras e a se romper. O limite de plasticidade  ou 

limite plástico foi determinado pelo o valor da porcentagem de umidade, número inteiro, 

omitindo o símbolo %. 

Limite de plasticidade = (LP) = (MSU – MSS)x 100 

     MSS 

 

Resultados e Discussão 

 A realização das análises é importante, pois não podemos identificar corretamente 

apenas de forma visual quais os problemas nutricionais do solo. A análise do solo faz parte do 

planejamento de uma cultura seja ela realizada para grandes cultuas ou para fins florestais e 
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tendo como objetivo resolver possíveis problemas que possam ocorrer após a instalação da 

cultura, tendo em vista que uma planta bem nutrida tem uma capacidade maior de resistir a 

possíveis ataques de pragas e doenças. Dessa maneira pode-se aumentar a produtividade, a 

lucratividade, diminuir o risco de perdas elevadas devido ao ataque de pragas e doenças, 

diminuindo assim os gastos com agrotóxicos fungicidas, e por conseqüência diminuir o risco 

de impactos ambientais. As análises são instrumentos que trazem ate o produtor rural 

maneiras de obter maio lucratividade na atividade agrícola e acompanhar as mudanças 

ocorridas no solo (POTAFOS, 1998). 

 A análise do solo tem como objetivos apresentar duas funções, indicar os níveis de 

nutrientes no solo, possibilitando o desenvolvimento de um programa de calagem e adubação. 

Pode ser usada regularmente para monitorar e avaliar as mudanças dos nutrientes no solo. As 

principais análises existentes para avaliação das propriedades do solo são; análise química e 

granulométrica. É de grande importância que as duas sejam feitas juntas, pois assim podem-se 

relacionar os teores de nutrientes e acidez com o potencial de uso e manejo do solo. Com o 

resultado das duas análises será possível elaborar um diagnóstico mais preciso da fertilidade. 

Análise química: Avalia a fertilidade química do solo, determinando a disponibilidade de 

nutrientes para as plantas, o pH e a matéria orgânica do mesmo. Análise granulométrica 

determina a proporção de constituintes do solo (areia, silte, argila) que influenciam no seu 

correto uso e manejo, indicando: risco de erosão, disponibilidade de água para as plantas, o 

uso econômico de adubos, a mecanização adequada e qual a melhor cultura a ser implantada. 

Serve também como complemento da análise química, garantindo maior segurança para o 

diagnóstico (POTAFOS, 1998).  

  São análises rápidas, de baixo custo e que podem ser feitas em qualquer época do ano, 

de preferência de três a seis meses antes do plantio, geralmente com um intervalo de 2 a 4 

anos entre as análises. Os resultados podem ser interpretados por Engenheiros Agrônomos ou 

Florestais ou Zootecnistas. Pode-se elaborar um programa de adubação e calagem, pois é 

possível determinar as quantidades de nutrientes que o solo será capaz de fornecer às plantas e 

qual a quantidade de adubos e calcário que deverá ser aplicada, visando oferecer as melhores 

condições de produção e de qualidade às culturas (EMBRAPA, 1982) 
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Tabela 1: Análises realizada após as culturas da soja e do milho avaliando os atributos físicos 
e químicos de um LATOSSOLO VERMELHO. 

Análises     Soja    Milho 
 

pH  em água                                    5,43 cmol  dm -3   5,16 cmol  dm -3 
pH  em  CaCl2                        4,90 cmol  dm -3   4,80 cmol  dm -3 
Fósforo disponível                       18,20 cmol  dm -3  12,98 cmol  dm -3 
Potássio trocável                        0,58 cmol  dm -3   0,28 cmol  dm -3 
Acidez  potencial (H + Al)            9,01 cmol  dm -3   9,70 cmol  dm -3 
Matéria orgânica                        43,38 g dm -3               44,94 g dm -3 
Teor de argila                                    60,00 %               64,00 % 
Teor de silte                                    27,50 %               26,00 % 
Teor de areia                                    12,50 %               10,00 % 
Argila dispersa em água            38,27 %               37,77 % 
Limites de liquidez                        39 %                           41 % 
Limites de plasticidade            13,20 %               9,37 % 
Conteúdo de água                         22,75 %               24,73 % 

 

 Após a realização dos testes químicos e físicos podemos identificar que após a cultura 

do milho o pH do solo mostrou-se inferior que a da cultura da soja, apresentando os seguintes 

valores de pH em água 5,16 cmol dm -3  e o pH em CaCl2 4,80 cmol dm -3 , por sua vez as 

análise realizadas após a cultura da soja obteve-se ao seguintes resultados pH em água 5,43 

cmol  dm -3 e o pH em CaCl2 4,30 cmol dm -3  . Essa diferença de pH pode ser explicada pelo 

uso de alguns fertilizantes utilizados para o plantio terem efeito direto ou indireto. Porem 

diretamente os sais podem ter efeito alcalinizante ou acidificante, os sais neutros não têm 

efeito direto. No entanto como foi utilizado nitrogênio na formulação da adução de base e em 

seguida em cobertura, esse fato deve ser levar em consideração no que diz respeito à alteração 

do pH após a cultura do milho. 

 No caso do fósforo disponível a cultura da soja apresentou valores maiores em relação 

à cultura do milho sendo que os valores para cultura da soja 18,20 cmol dm -3 na cultura do 

milho a quantidade de fósforo ficou em torno de 12,98 cmol dm -3. Essa diferença pode se 

explicada porque na fase inicial de crescimento da planta, na qual a demanda de P pela mesma 

é alta, como verificado para trigo (Romer e Schiling, 1986), para eucalipto (Neves, 1983) e 

para o próprio milho (Anghinoni, 1992). Segundo Rosolem (1982), a época em que o P é 

absorvido em maior quantidade, ou seja, a época em que a exigência da planta em termos do 

nutriente é maior ocorre entre os estádios V4 e R6 com a absorção de 0,2 a 0,4 kg ha-1 dia-1, 

sendo que do total absorvido 60% ocorre após R1. Assim, a cultura da soja necessitaria, de 

acordo com sua exigência de P, de um suprimento constante deste nutriente durante 

praticamente todo o seu ciclo. 
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 O potássio trocável esta presente em maior quantidade após a cultura da soja chegando 

a 0,58 cmol dm -3 já no milho os valores  de potássio ficaram em torno de 0,28 cmol dm -3. 

Esse fato pode ser explicado pelo fato da absorção mais intensa de potássio pelo milho 

ocorrer nos estádios iniciais de crescimento. Quando a planta acumula 50% de matéria seca 

(60 a 70 dias), esta absorve cerca de 90% da sua necessidade total de potássio.  A absorção de 

potássio é completada logo após o florescimento, mas a absorção dos outros nutrientes 

essenciais, tais como nitrogênio e fósforo, continua até próximo da maturidade (Potafos, 

2003) 

 A acidez potencial (H + Al) foi mais elevada após a cultura do milho 9,70 cmol  dm -3 

após a soja a acidez potencial ficou em torno de 9,01 cmol  dm -3 essa diferença se da pela 

diminuição do pH do solo, que por sua vez contribui para o elevação dos níveis de Al no solo.  

  Após a cultura do milho a quantidade de matéria orgânica foi mais elevada chegando 

a 44,94 g dm -3 após a soja os níveis de matéria orgânica ficaram próximo a 43,38 g dm -3. 

Esse fato pode ser explicado devido à maior produção de massa seca por parte da cultura do 

milho em relação à cultura da soja, outro fator que deve ser lembrado em consideração e a alta 

capacidade de decomposição dos restos culturais devido a relação C/N (carbono nitrogênio) 

que é mais elevada. Outro fator que deve ser levado em consideração é a adição de nitrogênio 

na formulação de base e na cobertura. 

 O teor de argila no solo foi maior na cultura do milho chegando a 64 % por sua vez na 

cultura da soja o teor de argila ficou em torno de 60 %. A variação desses valores pode ser 

entendida pela alteração das rochas que pode ser diferente em alguns pontos do solo, a argila 

por sua vez tem grande importância na formação do solo, pois é um dos componentes 

responsável pela capacidade de troca de cátions (CTC) do solo. A argila é  um complexo 

coloidal constituído por material mineral e orgânico que juntamente com fragmentos de 

rochas e minerais constituintes do solo, diferenciando-o assim dos depósitos coloidais (Vieira, 

1987)  

 O teor de silte apresentou valores maiores após a cultura da soja com 27,50 % após a 

cultura do milho o teor de argila ficou em torno de 26 %. Nos valores de silte pode ser 

entendido que formação do silte se da pelo esmigalhamento mecânico das rochas, diferente 

das argilas onde o processo de formação é químico. O silte é conhecido como poeira de pedra, 

é facilmente transportado ela ação do vento e da água podendo assim ser acumulado em 

diferentes proporções na fração do solo. Na fração silte podem aparecer alem do quartzo 

também minerais primários como os feldspatos, porém em proporção menor quando estes 

ocorrem nas areias (Vieira, 1987) 
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 O teor de areia apresentou maiores valores após a cultura da soja 12,50 %, por sua vez 

na cultura do milho o teor de areia ficou em torno de 10%. Esses valores podem ter sido 

influenciados pelo tipo de rocha que originou esse solo fazendo com que o teor de areia fosse 

mais elevado em alguns pontos. A areia é um material de origem mineral finamente dividido 

em grânulos, composta basicamente de dióxido de silício, com 0,063 à 2 mm. Forma-se à 

superfície da terra pela fragmentação das rochas por erosão, por ação do vento ou da água. 

Através de processos de sedimentação pode ser transformada em arenito (Bauer, 2001). 

 A argila dispersa em água se mostrou com valores mais elevados na cultura da soja 

chegando a 38,27 %, já para a cultura do milho a argila dispersa em água apresentou valores 

em torno de 37,77 %. Esse fato pode vir ser explicado devido a estruturação do solo, pelo tipo 

de material de origem ou mesmo pela coleta em diferentes pontos na mesma área. 

 O limite de liquidez foi mais elevado na cultura do milho com 41 %, na cultura da soja 

o limite de liquidez ficou em torno de 39 %. Essa diferença pode ser explicada pelo fato em 

que o limite de liquidez diz respeito ao menor teor de umidade com que uma amostra de um 

solo pode ser capaz de fluir. Embora tal capacidade seja mais relacionada com o grau de 

saturação do solo do que com o teor de umidade, os ensaios para determinar o limite de 

liquidez de solos finos têm o teor de umidade como parâmetro, por causa da dificuldade de 

medir e controlar o grau de saturação. 

 O limite de plasticidade foi mais elevado após a cultura da soja com 13,20 % na 

cultura do milho a valor foi de 9,37 %, como o limite de plasticidade tem como função 

mostrar o estado plástico do solo, a justificativa o aumento nesse índice diz respeito ao 

conteúdo da água existente no solo que é mais elevado, a partir desse ponto com uma maior 

perda de água o solo passa a ficar semi-sólido e esfarelar dificultando assim sua modelagem. 

 O conteúdo de água foi maior na cultura do milho com 24,73 %, já na soja o conteúdo 

da água ficou em torno de 22,75 %, esse pode ser explicado pelo fato que as coletas foram 

realizadas em épocas diferentes, as amostras de solo na após a cultura da soja foram 

realizadas em março, enquanto que a do milho foi realizado em julho, podendo assim ter 

ocorrido alterações no regime das chuvas. 

Conclusão 

 As análises químicas e físicas realizadas após cultura da soja mostraram que a mesma 

apresentou melhores valores físicos e químicos, com exceção da matéria orgânica que foi 

inferior devido ao fato da soja ter uma maior relação carbono/nitrogênio, fazendo com que 

ocorra a decomposição mais rápida dos restos culturais. Os fatores químicos podem ter sido 

alterados devido a utilização de nitrogênio na adubação de base e na cobertura na cultura do 
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milho. Por sua vez nos aspectos físicos apresentou menores valores no teor de argila, no 

limite de liquidez e no conteúdo da água. 
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