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Introdução 

Para o manejo e manutenção do solo para a 

agricultura é importante a avaliação dos parâmetros 

físico-químicos(1). Objetivo do trabalho foi analisar 

os parâmetros físico-químicos do solo, de acordo 

com normatizações nacionais, visando à utilização 

na agricultura.  

Foi realizada análise da amostra de solo, 
proveniente da cidade de Ihauma, Minas Gerais, 
MG. Foram realizadas análises físico químicas 
segundo metodologias apresentadas pela 
EMBRAPA (2017)(2). Os parâmetros físico-
químicos avaliados foram: Cálcio + magnésio 
trocáveis, Cálcio trocável, e Magnésio trocável; 
pH; Nitrogênio amônia; condutividade; acidez 
trocável; Saturação; Fósforo; e Matéria orgânica. 

Resultados e Discussão 

As análises dos parâmetros físico-químicos 
apresentaram valores que não estão dentro dos 
valores estabelecidos em normas e referências 
sobre qualidade de solo. 
O pH apresentou uma média com o valor de 6,22, 
de modo que o solo possa ser classificado como 
ácido, pois os valores ideais para o cultivo 
apresentam pH na faixa de 6,0 a 9(3). O valor de 
condutividade apresentado 297,5 μS/cm, mostrou 
que está classificado como um solo salino – 
sódico(3).  
A quantidade de matéria orgânica no solo é alta 
quando apresenta valores maiores que 3 dag/Kg, de 
modo que o valor apresentado de 10,48 dag/Kg 
ultrapassou o valor pela norma. Valores muito acima 
indicam acúmulo de matéria orgânica no solo, que 
pode ser por má drenagem ou acidez elevada3.  Os 
teores de fósforo presentes no solo são 
classificados como altos quando apresentam 
valores acima de 12mg/dm3 e a amostra em 
discussão apresentou o valor 14,4mg/dm3 fora da 
faixa estabelecida da norma3. Os teores de 
Magnésio e Cálcio trocáveis devem apresentar 
valores até 4 cmol.kg-1, enquanto a amostra 
analisada apresentou valores altos e fora da faixa 
estabelecida3. A análise de acidez trocável mostrou 
que o solo apresentou 11 cmol/Kg, sendo 
considerado resultado muito alto3. E foi verificado 
um percentual de saturação de 34, 44%, sendo 
considerada baixa(3). O nível de nitrogênio amônia  

no solo foi adequado, pois solos com níveis 
menores  que 1 mg kg-1 (3) . 
Tabela 1. Resultados das análises físico químicas 
do solo e seus valores de qualidade recomendados 
(VQ). 

Conclusões 

   Os resultados apontam o solo como apropriado 

para uso agrícola, contudo poderia sofrer algumas 

correções, ajustando alguns parâmetros para os 

valores ficarem dentro das faixas estabelecidas 

pelas recomendações da Embrapa, para que seja 

um solo mais favorável a produção agrícola.  
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Parâmetros Resultados VQ 

pH 6,22 >6 (alto) (3) 

Acidez trocável 
(cmol/Kg) 

11 0,5 (3) 

Saturação  34,44% <50,0 (baixa)(3) 

Condutividade 
(μS/cm) 

297,5 ≥ 4,0  (3) 

N- amônia (mg/kg) 1,1 0,5 - 2  (2) 

Fósforo (mg/dm3) 14,4 7,1 - 15 (3) 

Matéria orgânica 
(dag. kg-1) 

10,482 > 3 (baixo)(3) 

Cálcio + magnésio 
trocáveis  (cmol.kg-1) 

1694,4 >4 (alto) (3) 

Cálcio trocável 
(mmol.kg-1) 

117,81 >3 (alto)(3) 

Magnésio trocável 
(mmol.kg-1) 

51,63 >1 (alto)(3) 

http://www.iac.sp.gov.br/produtoseservicos/analisedosolo/interpretacaoanalise.php

