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RESUMO 

 

A cidade de Ourinhos abrange uma área total de 296.203 km², é característico desta região 
solos profundos, argilosos e férteis.  As análises de solo têm intuito de conhecer os teores de 
nutrientes do solo para corrigi-lo, para a implantação de culturas que resultarão em boas 
colheitas. O objetivo do trabalho foi identificar  a fertilidade dos solos da região de Ourinhos 
para efetuar posteriores correções de nutrientes. No levantamento, foram utilizadas análises de 
solo de diversas propriedades em toda a região durante o ano de 2017, sendo avaliados os 
teores de macronutrientes, (P, K, Ca, Mg, S), pH em CaCl2, V% e micronutrientes (Cu, Fe, Zn, 
Mn e B). Concluiu-se que o micronutriente que mais causa problema nesta região é o boro, 
além de que estes solos possuem grande deficiência de K e P.  

 
Palavras-Chave: Fertilidade. Deficiência. Amostragem. Quantificação. 
  



 
 

ABSTRACT 

 
The Ourinhos city covers a total area of 296.203 km², characteristic of this region are deep, clayey 
and fertile soils. Soil analyzes aim to know the nutrient content of the soil to correct it for the 
implantation of crops that will result in good harvests. The objective of this work was to identify the 
main nutritional deficiencies of the Ourinhos region to effect later nutrient corrections. In the survey, it 
was used soil analyzes of several properties throughout the region during the year 2017, being 
evaluated the macronutrient contents, (P, K, Ca, Mg, S), pH in CaCl2, V% and micronutrients (Cu, Fe, 
Zn, Mn e B). It was concluded that the micronutrient that causes more problem in this region is boron, 
besides that these soils have a great deficiency of K and P. 
 
Keywords: Fertility. Deficiency. Sampling. Quantification  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A cidade de Ourinhos apresenta uma área de 296.203 km. De acordo 

com Silveira e Durigan (2004), esta região se caracteriza pelos solos profundos, 

argilosos e férteis, onde a altitude está próxima de 492 metros acima do nível do mar 

e predominam a agricultura para milho e soja e também cana-de-açúcar. O clima é 

caracterizado como Cfa, sendo assim, subtropical úmido pela classificação de 

Koppen, tendo precipitação anual média de 1.340 mm. Veloso et al. (1991), 

classifica a vegetação original da região como Floresta Estacional Semidecidual, que 

é um dos subtipos da Mata Atlântica. 

 São necessários vários cuidados ao coletar as amostras no campo. A 

amostragem é a etapa mais crítica de todo o processo de análise (Cantarutti et al., 

1999; Moreira, 2012), causando significativas alterações nos resultados obtidos na 

análises de solos quando coletadas de maneira errônea, como, por exemplo, se 

coletadas as amostras perto de formigueiros, ou em erosões como voçorocas, ou 

coletadas em solos usados como depósitos de calcário e/ou adubos, usar 

recipientes contaminados para armazenar as amostras, etc. Sendo assim, mesmo 

coletando a maior quantidade possível de amostras, se coletadas erroneamente, 

não obterá sucesso e representatividade nos resultados posteriormente.  

De acordo Catani et al. (1954), a retirada de uma amostra simples é 

insuficiente para realizar uma análise representativa da gleba, pois apresenta 

elevado coeficiente de variação, assim como amostras compostas de cinco amostras 

simples também não são adequadas. E Catani et al. (1954) concluiu que os 

resultados melhoram sensivelmente com amostras compostas de 20 amostras 

simples. Silveira e Stone (2002), concluíram que a amostragem do solo na camada 

de 0-10 cm de profundidade no sistema plantio direto apresentou valores 

semelhantes aos do sistema convencional com arado para pH, Ca, Mg e K. Já a 

amostragem do solo na camada de 0-10 cm de profundidade no sistema plantio 

direto apresentou valores semelhantes aos do sistema com grade aradora para pH, 

Ca, P e K. No sistema plantio direto, as variabilidades, vertical e horizontal, de 

características químicas dos solos tendem a ser maiores do que no sistema plantio 

convencional, em virtude da manutenção de linhas de adubação dos plantios 

anteriores, decorrentes do não-revolvimento do solo (Salet et al., 1996; Anghinoni & 
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Salet, 1998; Schlindwein et al., 1998). Cantarutti et al. (1999) recomendam a 

amostragem em trincheiras, de uma fatia de 3 a 5 cm de solo, retirada com pá de 

corte, perpendicularmente aos sulcos e no espaço compreendido entre os pontos 

médios entre os sulcos, devendo a profundidade de amostragem variar de acordo 

com o tempo de adoção da prática de plantio direto. 

As análises de solo são realizadas com o intuito de conhecer os teores de 

nutrientes do solo para corrigi-lo se necessário e então implantar a cultura comercial 

na lavoura, tendo assim uma boa produtividade na colheita. Recomenda-se realizar 

a análise de solo de dois a três meses antes de implantar a cultura na área, pois o 

produtor deve levar em consideração o tempo até a obtenção dos resultados e 

também o tempo para corrigir o solo. Recomenda-se realizar a amostragem de solo 

a cada dois ou três anos. De acordo com Natale (2011) a frequência da análise 

depende do grau da intensidade de utilização do solo. Analisar o solo é 

imprescindível para obter um bom resultado, sendo também um procedimento que 

não encarece nos custos totais de produção em relação a outros gastos de uma 

lavoura comercial. 

O objetivo do trabalho foi identificar a fertilidade do solo na região de 

Ourinhos. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para realização do levantamento, foram utilizados os dados de análises de 

solo de amostras retiradas de propriedades rurais localizadas região de Ourinhos, 

Estado de São Paulo. As análises de solos foram realizadas pelo laboratório de 

análise de solos e plantas das Faculdades Integradas de Ourinhos. Foram avaliados 

os teores dos nutrientes P, K, Ca, Mg, S, pH em CaCl2, V% e micronutrientes (Cu, 

Fe, Zn, Mn e B). As planilhas com os dados foram separadas entre amostras apenas 

de micronutrientes e amostras básicas, totalizando 1456 amostras de 

micronutrientes e 2351 amostras básicas. Das amostras básicas, apenas 2032 

amostras foram analisadas o enxofre (S). O levantamento dos resultados das 

análises foi realizado durante o ano de 2017. 

Para comparação de teores adequados em relação aos teores obtidos nos 

valores das análises, foi utilizado O Manual de Recomendação de Adubação e 

Calagem para o Estado de São Paulo - boletim 100 (RAIJ et al. 1997). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentre os nutrientes, o cálcio geralmente encontra-se em baixa concentração 

nos solos ácidos, que são típicos do território brasileiro. Tal nutriente participa nas 

funções estruturais, osmóticas e de mensageiro citoplasmático (MARSCHENER, 

1995; WHITE, 1998). A relação cálcio-magnésio é muito conhecida e discutida no 

meio agronômico e é importante por haver uma competição entre cálcio e magnésio 

pelos sítios de adsorção no solo (MOREIRA et al., 1999), consequentemente a 

presença excessiva de um pode prejudicar os processos de adsorção e absorção do 

outro (ORLANDO FILHO et al., 1996). SALVADOR, CARVALHO e LUCCHESI 

(2011) concluíram que os teores de P e K não sofreram alteração pela relação 

Ca:Mg de 3:1. Munoz Hernandez e Silveira (1998) observaram que as relações 

Ca:Mg maiores que 3:1 causaram quedas no crescimento e na produção das 

plantas. As médias obtidas de cálcio e magnésio no levantamento, mostram 

exatamente uma relação de 3:1, porém em teores abaixo dos níveis recomendados 

pelo IAC (Tabela 1), sendo que a coluna ‘teor ideal’ da Tabela 1, se encontra a 

seguir na Tabela 2. 

Após o nitrogênio, o potássio é o nutriente absorvido em maior quantidade 

pelas plantas (Tanaka & Mascarenhas, 1992). A adubação excessiva com potássio 

pode levar ao aumento na concentração salina do solo, redução na absorção de 

outros cátions, principalmente cálcio e magnésio, promovendo redução na 

produtividade da cultura e perdas por lixiviação (RAIJ et al.,1997). Mostra-se que o 

potássio é um nutriente muito importante, porém também apresenta deficiência, 

mesmo sendo uma deficiência bem menor em relação ao Ca e Mg, portanto, assim, 

fácil de ser corrigido nos solos da região. 
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Tabela 1 - Médias de nutrientes obtidos nas análises realizadas no ano de 2017, seguidos dos teores 
ideais, de acordo com a Tabela 2. 

Fonte: O autor 

 

Os micronutrientes, apesar de requeridos em doses baixas, são muito 

importantes. A deficiência de um micronutriente nas plantas pode desorganizar os 

processos metabólicos e causar a deficiência de um macronutriente (EMBRAPA, 

1996). Deficiências de B e Zn são as mais comuns nas culturas brasileiras 

(MALAVOLTA et al., 1997). De acordo com Malavolta (1980), o cobre encontra-se, 

no solo, quase que exclusivamente na forma cúprica, aparecendo em maior 

proporção adsorvido aos minerais da argila, aos hidróxidos de ferro e à matéria 

orgânica. Essas formas adsorvidas controlam a concentração desse metal na 

solução do solo, sendo que a totalidade do cobre solúvel está na forma de 

complexos com a matéria orgânica em solos ácidos. Jordão et al. (2000) comenta 

que a adsorção de íons metálicos por solos varia com o pH, a concentração e o tipo 

de íon metálico. Foi observado, um teor elevado de cobre na maioria das amostras 

(Tabela 1), o que causou uma média acima da recomendada para um teor ideal do 

nutriente no solo, como podemos observar na Tabela 2, com valores retirados das 

recomendações do IAC, onde a média obtida no levantamento apresentou valor 

quatro vezes maior em relação ao recomendado. Os solos da região não 

  Médias Teor ideal 

% na CTC 

Ca 36% 45-60% 

Mg 12% 18-20% 

K 3% 3-5% 

mmol/dm3 

Ca 29 4-7 

Mg 9 5-8 

K 2,1 3-6 

mg/dm3 

Cu 3,2 0,3-0,8 

Fe 34 5-12 

Zn 1,8 0,6-1,2 

Mn 13,9 1,3-5 

B 0,32 0,2-0,6 

P 27 40-80 

S 14 5-10 

pH CaCl2 5 6,0-6,5 

V% 51% 60-70% 
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apresentam nenhuma deficiência em questão do cobre e na prática, responsáveis 

técnicos raramente recomendam a aplicação do nutriente nas lavouras. Nos dados 

obtidos, observou-se que o Fe está em excesso nos solos, tendo uma média quase 

o triplo maior do que o recomendado para o teor do elemento, porém, apesar dos 

solos apresentarem elevadas concentrações de Fe, normalmente isto não traz 

danos às plantas, pois a maior parte desse nutriente encontra-se numa forma pouco 

disponível (GUERINOT; YI, 1994). Em casos de toxicidade de Fe, plantas absorvem 

e acumulam grandes quantidades deste elemento em seus tecidos, exibindo 

sintomas como amarelecimento e, ou bronzeamento das folhas e escurecimento das 

raízes (CHATTERJEE; GOPAL; DUBE, 2006; SIQUEIRA-SILVA et al., 2012). O Zn é 

essencial a plantas e animais, pois tem ação como ativador, ou componente 

estrutural ou funcional de um grande número de enzimas (ALLOWAY, B. J). Os 

resultados obtidos mostram que assim como Fe e Cu, o Zn apresentou excesso no 

solo, de acordo com seu teor adequado (Tabela 1), porém este micronutriente não 

esteve tanto em excesso quanto os anteriores citados. O excesso do Zn pode 

causar atraso no crescimento e raízes parecidas com arame farpado (Malavolta, E. 

1994; Hesse, P.R.A.; 1972). A toxidez de Mn, geralmente associada à do Al, é mais 

frequente do que sua deficiência, em solos ácidos de regiões tropicais e subtropicais 

(Dechen et al., 1991). Sua disponibilidade pode ser reduzida mediante a elevação do 

pH, por meio da calagem, reduzindo sua absorção pela planta (Malavolta & 

Kliemann, 1985), evitando então toxidez nas plantas quando o teor estiver muito 

elevado no solo, como é o caso dos resultados obtidos no levantamento, onde o 

valor da média se encontrou mais que o dobro do teor ideal do nutriente. O B foi o 

único micronutriente que apresentou deficiência no solo (Tabela 1), onde a maioria 

das análises feitas se encontraram num teor médio e baixo, respectivamente (Tabela 

3). A deficiência de B causa rápida inibição na formação de novos tecidos, em razão 

da função que exerce na composição da parede celular e na integridade da 

membrana plasmática (Cakmak & Römheld, 1997), assim como na divisão celular 

(Dechen et al , 1991), na elongação celular, no metabolismo e transporte de 

carboidratos (Zhao & Oosterhuis, 2002), na organização e funcionamento das 

membranas (Tanada, 1983), na germinação de grãos de pólen e no crescimento do 

tubo polínico (Agarwala et al., 1981). A carência de B é muito comum em solos 

tropicais, particularmente nos mais arenosos e pobres em matéria orgânica (Oliveira 

et al., 1996). A quantidade de B que um solo pode adsorver depende da 
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concentração da solução em equilíbrio, do tempo de contato e da textura, pH, do 

teor de matéria orgânica e da composição mineralógica do solo (Azevedo et al., 

2001). 

Em solos tropicais o fósforo e o nitrogênio são os nutrientes mais importantes 

em um programa de adubação, pois de acordo com Malavolta et al. (1997) o fósforo 

tem uma grande quantidade requerida pelas plantas e tem uma alta dinâmica do 

solo. Martins et al. (1998) comenta que a deficiência de fósforo causa a redução da 

biomassa e, consequentemente, das substâncias metabólicas. Nos solos tropicais 

úmidos, o fósforo é o nutriente mais limitante para a produção agrícola (López-Búcio 

et al., 2000), e nos dados obtidos no levantamento de solos amostrados na região 

do Vale do Paranapanema, foi observado que a média total do nutriente na região foi 

inferior ao valor ideal de P para produção de grãos, como podemos conferir na 

tabela 1, sendo recomendado para um solo ideal o valor de 41 a 80 mg/dm3 no 

resultado da análise para não precisar corrigir o elemento no solo, porém a média 

obtida no levantamento foi apenas de 27 mg/dm3. 

 

Tabela 2 - Limites de interpretação dos teores de nutrientes e acidez em solos. 

Teor Ca2+ trocável Mg2+ trocável S-SO4 2- 

 
mmol/dm3 mg/dm3 

Baixo 0-3,0 0-4,0 0-4,0 

Médio 4,0-7,0 5,0-8,0 5,0-10 

Alto >7,0 >8,0 >10 

Teor 
B Cu Fe Mn Zn 

água quente DTPA 

 
mg/dm3 

Baixo 0-0,20 0-0,2 0-4 0-1,2 0-0,5 

Médio 0,21-0,60 0,3-0,8 5,0-12 1,3-5,0 0,6-1,2 

Alto >0,60 >0,8 >12 >5,0 >1,2 

Teor Produção (%) 
K+ trocável 

P resina 
mg/dm3 

mmol/dm3 Anuais 

Baixo 0-90 0,0-1,5 0-15 

Médio 91-100 1,6-6,0 16-40 

Alto > 100 >6,0 >41 

Acidez pH em CaCl2 Saturação por bases V% 

Alta Até 5,0 Baixa 0-50 

Média 5,0-6,0 Média 50-90 

Baixa > 6,0 Alta > 90 
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Fonte: O autor 

 

Uma boa forma de corrigir a deficiência de enxofre no solo é aplicando gesso 

agrícola. Nogueira e Melo (2003) verificaram que os teores de S disponível (SO4
-2) 

na camada de 0 a 20 cm do solo aumentaram com a aplicação de gesso, porém 

houve deslocamento do S em profundidade no perfil, ficando pouco efeito residual 

nesta camada para os anos seguintes. De acordo com Brochet al. (2011), as 

exigências do enxofre variam muito de uma cultura para outra e ainda não existe 

uma referência que diga as doses ideais deste nutriente para as culturas comerciais. 

Brochet al. (2011) explicaram que a disponibilidade de enxofre é superior na camada 

de 20-40 cm em relação a 0-20 cm. No levantamento houveram algumas amostras 

onde não foram requeridas a análises de enxofre, uma possível explicação é a falta 

de conhecimento técnico do produtor rural e também do responsável técnico, 

também por não saber o quanto o nutriente é essencial para a planta. Em muitos 

casos, o produtor rural acha que apenas o gesso agrícola suprirá a deficiência de 

enxofre na propriedade e muitas vezes isso não ocorre. Porém, no levantamento foi 

obtido uma média um pouco acima da recomendada do nutriente, o que explica 

esses teores mais elevados, é que uma grande percentagem das amostras 

realizadas pelo Laboratório de Análise de Solos e Plantas das FIO são de 

propriedades utilizadas pela Usina São Luiz, onde se faz uma grande correção de 

solo com altos teores de gesso agrícola e aplicação de resíduos no solo que 

possuem alta concentração de enxofre. Das 2033 amostras analisadas de enxofre, o 

resultado predominante foi o teor médio nos solos da região (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Porcentagem de amostras (em mg/dm3) obtidos nas análises realizadas no ano de 2017, 

encontradas em cada teor, de acordo com a Tabela 2. 

 
Teor baixo Teor médio Teor Alto 

mmol/dm3 

Ca 0,17% 0,29% 99,54% 

Mg 1,65% 15,73% 82,62% 

K 35,94% 56,06% 8,00% 

mg/dm3 

Cu 6,11% 22,59% 71,30% 

Fe 1,99% 18,54% 79,47% 

Zn 23,35% 37,44% 39,21% 

Mn 1,38% 33,17% 65,45% 

B 37,70% 53,77% 8,53% 
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P 56,27% 33,00% 10,73% 

S 12,84% 51,62% 35,54% 

 
Valores baixos 

Valores 
médios 

Valores altos 

pH CaCl2 42,91% 22,92% 34,17% 

V% 51,08% 36,92% 12,00% 
Fonte: O autor 

 

De acordo com Fageria (2001), teoricamente, podemos medir a acidez do 

solo pelos teores de Al3+ e H+ presentes no solo, mas na prática, envolve vários 

fatores, em especial da deficiência e da toxicidade dos nutrientes e/ou da baixa 

atividade dos microrganismos benéficos. A produção das culturas pode ser afetada 

negativamente por esses fatores e suas interações; além disso, os solos ácidos têm, 

em geral, baixa capacidade de troca de cátions, baixa saturação por base e baixa 

capacidade de retenção de água, o que provoca a deficiência hídrica das plantas. 

(Fageria et al., 1995; Fageria & Stone, 1999). Kamprath (1971) sugeriu que a 

eliminação dos níveis tóxicos de Al e Mn e a adição de quantidade adequadas de Ca 

e Mg, são os principais objetivos da calagem, especialmente em solos lixiviados e 

intemperizados. Como visto anteriormente na tabela 1, a média obtida nos valores 

de pH do levantamento foi 5, já de acordo com Malavolta et al. (1997) na Figura 1, 

podemos ver que o valor de pH onde há o maior aproveitamento de nutrientes pelas 

plantas é de 6,5, concluindo, então, que a região precisa de uma pequena correção 

no solo para obter um maior valor de pH, melhorando assim a absorção de 

nutrientes pelas culturas cultivadas. A saturação por bases (V%), também 

apresentou uma maior quantidade de amostras com valor inferior (Tabela 3), em 

relação aos valores recomendados para o plantio de soja e milho que são 60 e 70%, 

respectivamente, evidenciando mais fortemente que os solos de região necessitam 

de correções. A saturação por base é baseada no conceito de criar relações ideais 

de Ca, Mg e K no solo, para a produção máxima das culturas (Eckert, 1987). 
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FIGURA 1. Relação entre pH e disponibilidade de nutrientes no solo. 

 

Fonte: Malavolta et al. (1997). 

 

Não foram avaliados teores de argila, areia e silte, pois foi pouco requerido 

pelos produtores nas análises, uma possível explicação é que os mesmos já 

conhecem a textura do solo que cultivam e não há uma alteração da textura a curto 

prazo, pois, de acordo com Reinert e Reichert (2006), a classe textural de um solo 

varia muito pouco ao longo do tempo. A mudança somente ocorrerá se houver 

mudança da composição do solo devido à erosão seletiva e/ou processos de 

intemperismo, que ocorre em escala de séculos a milênios.  
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4. CONCLUSÃO 

 

1. O micronutriente que se encontra deficiente na região de Ourinhos e o Boro 

com 37,70% das amostras. 

2. Os macronutrientes que apresentaram deficiência na região foram o K e P, 

com 35,94% e 56,27%, respectivamente. 

3. Os nutrientes deficientes no solo são muito importantes para o 

desenvolvimento das plantas e das culturas comerciais, causando uma preocupação 

ainda maior.  

4. Apresentaram valores baixos de pH, aproximadamente 43% das amostras. 
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