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RESUMO
Na Amazônia, existem diversos estudos sobre a ocorrência de espécies florestais oleaginosas,
sobretudo, há o interesse econômico no plantio de espécies nativas que produzam óleo de elevado
valor comercial. Entretanto, os solos pouco férteis e a indisponibilidade de nutrientes são fatores
relevantes, que precisam ser investigados e corrigidos para o crescimento e desenvolvimento de
projetos que promovam estas espécies. No estudo optou-se por áreas de florestas nativas onde se
desenvolve a espécie Andiroba (Carapa guianensis Aubl.). Foram coletadas amostras na profundidade
de 0 a 20 cm, em vinte e um municípios nas seis mesorregiões do Estado do Pará, e avaliado os
nutrientes do solo para prospecção dos indicadores de qualidade. As mesorregiões Metropolitana de
Belém e Marajó, apresentaram excelentes indicadores para o desenvolvimento da andirobeira, com
ciclagem de nutrientes ativa importante para a manutenção de ecossistemas florestais, principalmente
em solos de baixa fertilidade natural, como a maioria dos solos amazônicos. Desta forma foi possível
mensurar os indicadores da qualidade do solo nas mesorregiões paraenses, com ocorrência da espécie
oleaginosa andiroba e sua adaptação aos diferentes tipos de solo, assim informando quais os solos,
das regiões estudadas, apresentaram condições satisfatórias de fertilidade para implementação de
projetos de plantio de espécies oleaginosas.
Palavras-chave: Fertilidade do solo, Municípios paraenses, Andirobeira.
ABSTRACT
In the Amazon, there are several studies on the occurrence of oleaginous forest species, above all,
there is an economic interest in planting native species that produce oil of high commercial value.
However, poorly fertile soils and the lack of nutrients are relevant factors that need to be investigated
and corrected for the growth and development of projects that promote these species. In the study,
we opted for areas of native forests where the Andiroba species (Carapa guianensis Aubl.) Develops.
Samples were collected at a depth of 0 to 20 cm, in twenty-one municipalities in the six mesoregions
of the State of Pará, and the soil nutrients were evaluated to prospect for quality indicators. The
metropolitan mesoregions of Belém and Marajó, presented excellent indicators for the development
of andirobeira, with active nutrient cycling important for the maintenance of forest ecosystems,
mainly in soils of low natural fertility, as most of the Amazonian soils. In this way it was possible to
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measure the soil quality indicators in the mesoregions of Pará, with the occurrence of the oleaginous
species andiroba and its adaptation to different types of soil, thus informing which soils, in the studied
regions, presented satisfactory conditions of fertility for the implementation of projects of planting of
oilseed species.
Keywords: Soil fertility, Pará municipalities, Andirobeira.
1 INTRODUÇÃO
O solo é um recurso natural essencial ao funcionamento do ecossistema amazônico, sendo um
dos responsáveis pelo equilíbrio ambiental, servindo como base para o crescimento de vegetais, e
habitat para animais e microrganismos, regulando o fluxo de água e nutrientes, minimizando a
degradação de compostos químicos prejudiciais ao meio ambiente (LARSON & PIERCE, 1994).
Carvalho et al. (2003), afirmam que a preocupação com a qualidade do solo tem crescido na
medida que seu uso e mobilização intensiva podem diminuir a sua capacidade de manter uma
produção biológica sustentável. Desta forma, o monitoramento dos indicadores com vista à
preservação da sua qualidade é de extrema importância para a obtenção de uma produção continuada
(FIALHO et al., 2006).
A avaliação de um indicador constitui um planejamento que pode privilegiar o cultivo
diversificado de plantas, promovendo o desempenho eficiente das funções do solo, determinando a
qualidade ambiental e alcançando o cultivo contínuo de espécies diversificadas (VEZZANI &
MIELNICZUK, 2009).
A qualidade do solo é entendida como a capacidade de sustentar a produtividade biológica do
ecossistema, mantendo o equilíbrio ambiental e promovendo a saúde de plantas e/ou animais e do
próprio ser humano (DORAN et al., 1996; SPOSITO & ZABEL, 2003). Segundo Aragão et al.
(2012), avaliar a qualidade do solo requer o monitoramento de alguns parâmetros que variam com as
mudanças de fatores externos. Para uma avaliação adequada da qualidade do solo é necessário, que
se realize a determinação de atributos químicos e indicadores de fertilidade, pois somente dessa forma
é possível definir as reais condições para o desenvolvimento de determinada cultura (LOPES, 1998).
A avaliação de solos, utilizando-se atributos químicos e físicos como indicadores, constitui
um trabalho constante em sistemas produtivos com o objetivo de propor usos do solo mais
sustentáveis. Assim, a menor variação dos atributos do solo na vegetação nativa quando comparada
com a dos solos de usos agrícolas, a torna um referencial para avaliação de solos incorporados a
sistemas agrícolas (CORRÊA et al., 2009).
Para o plantio de espécies como a Andirobeira (Carapa guianensis Aubl.), autores como
Souza et. al.(2006), relatam que esta espécie é bem adaptada à região amazônica, apresentando bom
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desenvolvimento (árvores de grande porte) em áreas de clima tropical úmido, e também tem
adaptação em terra firme, porém com menor desenvolvimento (médio à pequeno porte).
Assim, o objetivo deste trabalho foi estabelecer índices de qualidade do solo sob floresta
nativa nas diferentes mesorregiões do Estado do Pará, por meio da avaliação integrada de atributos
químicos do solo em áreas de ocorrência de espécies oleaginosas como a Andirobeira.

2 METODOLOGIA
2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
Com o intuito de traçar um perfil regional do estado do Pará, a coleta foi realizada nas 6 (seis)
mesorregiões (Figura 1) que compreende as: MB (mesorregião Metropolitana de Belém); N
(mesorregião do Nordeste Paraense); M (mesorregião do Marajó); BA (mesorregião do Baixo
Amazonas); SW (mesorregião do Sudoeste Paraense); SE (mesorregião do Sudeste Paraense), no
período que compete de 12(doze) meses entre agosto/2017 a julho/2018.
Figura 1 – Mapa do estado do Pará com mesorregiões delimitadas.

Fonte: Elaborado Pelo Autor

2.2 COLETA E AMOSTRAGEM
O estudo ocorreu em área de floresta com risco potencial de degradação, com pontos de coleta
de solo georreferenciados. Todas as áreas referentes a este estudo possuem características de solo e
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topografia similares, em cada área analisada a amostragem de solo foi realizada de forma aleatória na
camada de 0-20 cm, sendo retiradas 03(três) amostras simples as quais foram homogeneizadas,
formando uma amostra composta, os solos foram acondicionados em sacos plásticos identificados e
levados ao laboratório. As amostras de solo foram secas ao ar, passadas em peneiras com malha de
2 mm de diâmetro e analisadas quimicamente de acordo com procedimentos analíticos segundo
EMBRAPA (2011).
2.3 DETERMINAÇÃO ANALÍTICA
Para extração dos nutrientes fósforo assimilável (P), potássio trocável (K +1), cálcio trocável
(Ca+1), magnésio trocável (Mg+1) e alumínio trocável (Al+1), utilizou-se os métodos de extração por
Mehlisch

3

(EMBRAPA, 2011) e quantificou-se por instrumentação utilizando determinador

elementar MP-OES (Espectrometria de emissão ótica por plasma induzido por micro-ondas).
A acidez ativa do solo (pH) foi determinada de forma direta (phmetro), para determinação da
acidez potencial (H+Al) utilizou-se o método da solução de acetato de cálcio 0,5 mol L-1 a pH 7,0
segundo Raij et. al., (2001). Na determinação da matéria orgânica utilizou-se o método proposto
Walkey-Black (EMBRAPA, 2011).
A partir dos dados obtidos foram utilizadas as equações 1, 2, 3, 4 e 5 para determinar a Soma
de bases trocáveis (SB), capacidade de troca de cátions (T), capacidade de troca de cátions efetiva (t),
saturação por alumínio trocável (m%) e saturação por bases trocáveis (V) de acordo com Embrapa
(2011).
SB = K+ + Na++ Ca2++ Mg2+

Equação 1

T = K+ + Na++ Ca2++ Mg2+ + H+ +Al3+

Equação 2

t = K+ + Na++ Ca2++ Mg2+ + Al3+

Equação 3

m (%) = 100 (Al3+÷ t)

Equação 4

v (%) = 100 (SB÷ T)

Equação 5

2.4 TRATAMENTO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
A qualidade do solo das áreas, foram avaliadas levando em consideração a distribuição normal
das características avaliadas e a comparação realizada com base nos desvios entre as áreas nativas e
a de referência proposta pelos autores Prezotti e Martins (2013) e Cravo (2010). Todos os resultados
foram avaliados por métodos de estatística básica utilizando o software estatístico R.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 AVALIAÇÃO DOS ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO
A análise química de solo para fins de avaliação da fertilidade apresenta, em geral, resultados
indicadores de impedimentos químicos ao desenvolvimento do sistema radicular e da disponibilidade
de nutrientes, além de indicadores complementares para a avaliação da fertilidade (ALVES et al.,
2019). A tabela 2 estão descritos os valores médios dos atributos químicos dos solos dos municípios
do Estado do Pará para cada mesorregião estudada.
Na tabela 1 verifica-se que o pH se destacou nas mesorregiões do Marajó (pH = 4,88) e Baixo
Amazonas (pH = 4,64), com os valores mais baixos do que os recomendados por Prezotti e Martins
(2013) (pH = 5,0-5,9). Os mesmos autores citam que solos com valores baixos de pH geralmente
apresentam baixa atividade de microrganismos e baixa saturação por bases indicando a necessidade
de correção do solo para a maiorias das culturas.
A matéria orgânica (M.O) teve como destaque o Sudeste Paraense (M.O = 12,49g.kg-1) que
apresentou valores abaixo do que os sugeridos por Prezotti e Martins (2013) e Brasil e Cravo (2007),
19g.kg-1 e 15-30g.kg-1, respectivamente. Essa característica indica que esta mesorregião apresenta o
menor potencial produtivo disponível para absorção de plantas, contradizendo Marques et al. (2016),
que cita em suas pesquisas, a grande potencialidade solo amazônicos de armazenamento de carbono,
apresentando assim elevados valores de M.O.
Os resultados de fósforo (P) selecionaram a região Metropolitana de Belém (P = 6,60 mg.dm3

), Marajó (P = 4,05 mg.dm-3) e Sudoeste Paraense (P = 4,03 mg.dm-3) como aquelas que possuem os

menores teores médios quando comparados aos sugeridos por Brasil e Cravo (2007) (P = 7,1-15
mg.dm-3). Uma das relevâncias do fósforo está relacionada à capacidade fotossintética, na qual está
envolvida a transferência de cargas de energia, produção de ATP (adenosina trifosfato), translocação,
dentre outros processos metabólicos (FERNANDES, 2006). Prezotti e Martins (2013), relata que a
maioria das culturas cultivadas em solo com este teor de P provavelmente terá baixa produtividade
devido à baixa disponibilidade desse elemento.
Sobre o parâmetro potássio (K+), destaca-se o Sudeste Paraense (K+ = 102,59 mg.dm-3) como
a mesorregião com maior concentração quando comparado ao valor de referência (K+ = 30-60 mg.dm3

). Autores como Lopes (1998), caracterizam o potássio como sendo de extrema importância para o

crescimento das plantas, e em altas concentrações pode proporcionar a planta uma grande resistência
a pragas, além de influenciar na qualidade da maioria das culturas, com o aumento de peso das
sementes como por exemplo.
Em relação ao elemento cálcio (Ca+2), foi observado que as mesorregiões Metropolitana de
Belém (Ca+2 = 1,32 mg.dm-3), Baixo Amazonas (Ca+2 = 1,21 mg.dm-3) e Sudeste Paraense (Ca+2 =
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1,24 mg.dm-3) apresentaram as menores concentrações quando comparadas aos valores
recomendados pelos autores Prezotti e Martins (2013) e Brasil e Cravo (2007) 1,5–4,0 mg.dm-3 e 1,6–
3,0 mg.dm-3, respectivamente. Tal característica indica que o solo apresenta uma baixa fertilidade,
prejudicando a maioria das culturas. Além disso, na maioria dos solos de elevados níveis de acidez
acabam inativando elementos químicos como cálcio e magnésio (FREITAS et al., 2017). O Magnésio
(Mg+2) foi selecionado por apresentar concentração elevada (Mg+2= 1,54 mg.dm-3) na mesorregião
Metropolitana de Belém. Devido a semelhanças entre suas propriedades químicas, tanto o Ca +2
quanto o Mg+2 apresentam comportamento semelhante no solo. Portanto, as mesmas características
descritas para o elemento cálcio, são estendidas ao magnésio.
Sobre a variável alumínio (Al+3) as informações mais relevantes estão relacionadas às
mesorregiões Metropolitana de Belém (Al+3 = 1,10 mg.dm-3) e Marajó (Al+3 = 1,48 mg.dm-3) devido
aos seus valores médios estarem acima dos valores admitidos como referência para esse estudo. Lopes
(1998) comenta em sua pesquisa que geralmente em solos com pH entre 5,5 a 6,0 o alumínio pode
apresentar-se mais disponível na forma de alumínio trocável (Al+3) a partir da formação do Al(OH)3
tornando o solo potencialmente tóxico para culturas.
Em relação à Andiroba, as condições elencadas satisfazem os requisitos para o bom
desenvolvimento. Segundo Ferreira et al. (2001), essa espécie possui várias qualidades entre elas: a
de apresentar uma grande plasticidade, com bom desenvolvimento sob condições de sombreamento
e desempenho favorável em plantios a pleno sol. Ele também cita que em sistemas agroflorestais, a
Andiroba se mostra bastante promissora no seu desenvolvimento inicial, podendo ajudar nas
respostas às interações existentes entre os componentes.
Tabela 1 – Teores médios dos atributos químicos dos solos de áreas nativas dos municípios do
Estado do Pará, por Mesorregiões.
pH
água
5,03
5,20
5,53
5,25

M.O
g.kg-1
8,78
23,99
15,36
16,04

P
K+
-3
mg.dm
1,91
17,51
15,16 116,25
2,74
58,82
6,60
64,19

Ca+2

Abaetetuba
Acará
Cametá
São Miguel do Guamá

5,27
4,70
4,70
5,40
5,02

25,25
16,59
30,66
36,87
27,34

15,44
6,93
16,69
6,55
11,40

53,92
25,21
56,02
35,01
42,54

1,40
0,57
1,30
3,57
1,71

Curralinho
Salvaterra
Breves

5,07
4,97
4,60
4,88
4,50

70,33
6,89
3,15
26,79
7,60

5,92
2,71
3,51
4,05
12,80

96,64
15,41
40,62
50,89
18,21

6,98
0,47
0,47
2,64
0,33

Mesorregião*

Municípios

MB

Santa Isabel
Castanhal
Bujaru

Média

N

Média
M
Média
BA

Santarém
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0,40
1,77
1,80
1,32

Mg+2
cmolc.dm-3
0,50
1,10
3,03
1,54
0,87
0,43
0,97
1,17
0,86
2,52
0,27
0,50
1,10
0,27
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Al+3
0,90
1,40
1,00
1,10
0,40
1,07
1,13
0,27
0,72
0,80
1,00
2,63
1,48
1,20
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Oriximiná
Óbidos
Porto de Mós

4,77
4,97
4,33
4,64

68,37
3,26
4,60
20,96

8,99
8,73
1,58
8,03

63,73
37,12
16,11
33,79

3,70
0,40
0,40
1,21

Nova Ipixuna
Jacundá

5,33
5,07
5,20

7,61
17,36
12,49

19,23
5,55
12,39

105,04
100,14
102,59

0,90
1,57
1,24

Medicilândia
Uruará
Itaituba
Jacareacanga
Aveiro

4,77
5,57
4,20
4,73
5,67
4,99

2,73
7,15
17,70
12,26
52,50
18,47

1,68
5,65
4,97
4,04
3,82
4,03

28,71
63,03
43,42
35,71
91,74
52,52

0,60
1,50
0,40
0,43
7,43
2,07

Média
SE
Média

SW

Média

1,47
0,40
0,37
0,63
0,53
1,23
0,88
0,60
0,27
0,40
0,30
2,37
0,79

0,40
0,87
1,40
0,97
0,30
0,27
0,29
1,63
0,10
2,17
1,00
0,10
1,00

Valores médios de referência
Prezotti e Martins (2013)
5,0-5,9
19
--1,5-4,0 0,5-1,0 0,3-1,0
Brasil e Cravo (2007)
-15-30 7,1-15
30-60 1,6-3,0 0,4-1,0 0,5-1,0
* MB: Metropolitana de Belém, N: Nordeste Paraense, M: Marajó, BA: Baixo Amazonas, SE: Sudeste Paraense, SW:
Sudoeste Paraense. pH: potencial hidrogeniônico, M.O: matéria orgânica, P: fósforo, K: potássio, Ca: cálcio, Mg:
magnésio, Al: alumínio.
Fonte: Teixeira (2020).

3.2 AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DO SOLO
A soma de bases (SB) é um dos indicadores da fertilidade do solo, e quanto maior for o valor
obtido para este parâmetro, maior será a disponibilidade de nutrientes. Segundo Ronquim (2010), a
capacidade de troca de cátions (CTC) efetiva, determina a quantidade de cátions Al +3, Ca+2, Mg+2 e
K+ que o solo é capaz de reter.
Assim como as somas de bases (SB), a acidez potencial (H+Al) também tem similaridades
com a CTC, isto é explicado pelo fato da H+Al exercer influência direta no cálculo da CTC, a qual
poderá ser observado pela correlação entre esses dois atributos (SALVIANO et al.,1998).
A análise envolvendo CTC e H+Al deve ser observada, pois a CTC total é o somatório de K, Ca, Mg
e H+Al, e solos com o mesmo valor de CTC apresentarão H+Al com valores distintos, dependendo
do pH (CARVALHO et al., 2003).
A partir das determinações dos atributos químicos e acidez potencial (H+Al), foram
determinados os indicadores referentes à fertilidade do solo, são eles: soma de bases trocáveis (SB),
capacidade de troca de cátions (CTC), e saturação por bases (V%), conforme a Tabela 2.
No que se refere ao parâmetro (H+Al), a principal informação extraída direciona para o estudo
comparativo entre as médias das mesorregiões e os valores adotados como referência. Foi constatado
que todas apresentam valores acima do intervalo de 2,5 – 5,0 cmolc.dm-3, com exceção da
mesorregião sudeste paraense. O valor elevado desse parâmetro indica que esses solos apresentam
limitações para o desenvolvimento da maioria das culturas. Prezotti e Martins (2013), relata em suas
pesquisas que geralmente os valores de H+Al são maiores em solos ricos em matéria orgânica,
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principalmente se estes apresentarem baixos valores de pH. Tal característica se comprovam quando
confrontamos os atributos químicos das mesorregiões Metropolitana de Belém, Nordeste Paraense e
Marajó.
Para a CTCTotal verifica-se a presença de 2 (dois) valores relativamente elevados 14,56
cmolc.dm-3 e 10,97 cmolc.dm-3 correspondente a Metropolitana de Belém e Marajó, respectivamente.
Quando o solo apresenta valores acima de 10 cmolc.dm-3 geralmente tem elevado poder tampão,
necessitando de maior quantidade de calcário para alterar o pH (SOBRAL, et al., 2015). Tal condição
conduz para uma maior retenção de cátions no solo, tornando-o relativamente instável quanto à
disponibilidade de nutrientes.
As considerações acerca da soma de bases, concentram-se na mesorregião do Baixo
Amazonas (SB = 2,03 cmolc.dm-3), pois a mesma apresenta concentração menor do que o intervalo
de referência citado por Brasil e Cravo (2007) (2,5-7,0 cmolc.dm-3). Segundo Ronquim (2010), baixos
teores de SB são indicativos de baixa disponibilidade de nutrientes no solo. Os principais nutrientes
do solo são P, K+, Ca+2, Mg+2 e quando se correlaciona com os atributos químicos é confirmada que
a localidade em questão apresenta as menores concentrações.
Em relação ao parâmetro saturação por bases, é identificado que todas as regiões apresentaram
concentrações menores do que valores referência (50-70%). Essa condição significa que existe uma
maior adsorção de Al+3 e H+, e quantidades menores dos cátions básicos Ca²+, Mg²+ e K+, adsorvidos
nos colóides do solo (ALVAREZ et al.,1999). Os teores elevados de Al+3 são confirmados nas
mesorregiões Metropolitana de Belém e Marajó, enquanto que em relação aos nutrientes, verificados
através da soma de bases, somente a mesorregião do Marajó se destaca.
Correlacionando os atributos químicos e os parâmetros de fertilidade do solo, foi possível
selecionar as mesorregiões que apresentaram as condições mais satisfatórias para o plantio e
desenvolvimento da Andirobeira, que são as mesorregiões Metropolitana de Belém e Marajó, desde
que sejam realizados tratamentos de correção do solo.
Tabela 2 - Teores médios de acidez potencial (H+Al), capacidade de troca de cátions (CTC), soma
de bases (SB) e saturação por bases trocáveis (V%) dos municípios paraenses, por mesorregiões.
Mesorregião*

Municípios

MB

Santa Isabel
Castanhal
Bujaru

Média

N

Média

Abaetetuba
Acará
Cametá
São Miguel do
Guamá

H+Al
CTCTotal
cmolc.dm-3
4,57
5,60
24,26
27,87
4,95
10,21
11,26
14,56
5,17
7,76
5,28
6,45
7,92
10,52

SB

V
(%)

1,03
3,62
5,26
3,30
2,58
1,16
2,60

18,49
12,99
51,53
27,67
33,32
18,11
24,70

7,32

12,32

5,01

40,63

6,42

9,26

2,84

29,19
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9,90
19,98
10,08
50,46
3,41
4,29
0,88
20,47
7,43
8,64
1,21
14,05
Média
6,91
10,97
4,06
28,33
Santarém
4,68
5,40
0,73
13,44
Oriximiná
12,76
18,27
5,51
30,18
BA
Óbidos
4,73
5,74
1,01
17,62
Porto de Mós
6,27
7,14
0,87
12,14
Média
7,11
9,14
2,03
18,35
Nova Ipixuna
3,19
5,15
1,95
38,02
SE
Jacundá
5,06
8,44
3,38
40,06
Média
4,13
6,80
2,67
39,04
Medicilândia
5,56
6,92
1,37
19,73
Uruará
1,21
3,28
2,07
63,18
SW
Itaituba
9,35
10,41
1,06
10,17
Jacareacanga
6,27
7,21
0,94
13,01
Aveiro
6,49
16,74
10,25
61,25
Média
5,78
8,91
3,14
33,47
Valores médios de referência
Prezotti e Martins (2013)
2,5-5,0
4,5-10,0
2,0 – 5,0
50-70
Brasil e Cravo (2007)
2,5-5,0
5,0-15,0
2,5 – 7,0
50-70
* MB: Metropolitana de Belém, N: Nordeste Paraense, M: Marajó, BA: Baixo Amazonas, SE: Sudeste Paraense, SW:
Sudoeste Paraense. H+Al: acidez potencial, CTCTotal: capacidade de troca de cátions total, SB: soma de bases, V:
saturação por bases.
M

Curralinho
Salvaterra
Breves

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
De modo geral os indicadores da qualidade de solo foram influenciados pela amostragem
realizada em áreas adjacentes as Andirobeiras (Carapa guianensis Aubl.). Entre os indicadores
estudados, como CTC, SB, H+Al e V, pode-se destacar que as determinações dos atributos químicos
foram importantes no equacionamento destes indicadores, onde se verificou a qualidade dos solos
das mesorregiões estudadas.
Nota-se que os solos das mesorregiões analisadas apresentaram diferenças significativas.
Considerando indicadores como CTC, SB e V, assim como foi possível determinar que as
mesorregiões Metropolitana de Belém e Marajó são as regiões nas quais provavelmente o cultivo da
Andiroba apresentará bons resultados devido aos melhores indicativos da qualidade do solo.
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