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RESUMO 

Para que se obtenha resultados confiáveis na análise textural é necessário que a 
dispersão do solo seja completa e que haja manutenção da estabilidade da fase 
dispersa. Objetivou-se testar o uso de três tipos de água - mineral, da torneira (“água 
dura”) e ultra pura - e comparar o hidróxido de sódio (NaOH) e o hidróxido de 
potássio (KOH) como dispersantes químicos, a fim de averiguar seus efeitos na 
análise de textura. Foi realizada a análise textural pelo método da pipeta, utilizando-
se uma metodologia adaptada do Manual de Métodos de Análise de Solo. Para a 
fração areia houve interação significativa (p<0,05) entre a qualidade da água e o 
agente dispersante. Não houve interação entre os fatores estudados nas frações 
argila e silte, no entanto, houve diferenças para a qualidade e para o agente 
dispersante. Para todas as frações o melhor resultado ocorreu ao utilizar água ultra 
pura e o NaOH destacou-se como dispersante mais eficiente. A eficiência 
relativamente melhor do Na+ pode ser explicada devido ao seu raio iônico hidratado 
ser maior, melhor separando as argilas e houve relação entre a condutividade 
elétrica das águas e a dispersão da argila, sendo que quanto menor foi a 
condutividade, melhor foi a dispersão. A utilização de água mineral ou água da 
torneira do Campus Sete Lagoas (“água dura”) resultaram em menor dispersão do 
solo. O poder dispersante do NaOH foi significativamente superior ao do KOH. 
PALAVRAS-CHAVE: textura, “água dura”, água mineral, hidróxido de potássio 
(KOH), carste. 
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GRANULOMETRIC ANALYSIS INFFLUENCED BY WATER QUALITY  AND 
CHEMICAL DISPERSANTS 

 
ABSTRACT 

In order to obtain reliable results on the textural analysis is necessary that soil 
dispersion is complete and continued stability of the disperse phase. The objective 
was to test the use of three types of water: - mineral, tap ("hard water") and ultrapure 
water - and compare the sodium hydroxide (NaOH) and potassium hydroxide (KOH) 
as the chemical dispersants in order to determine its effect on texture analysis. A 
texture analysis by the pipette method was performed, applying an adapted 
methodology from the Manual of Soil Analysis Methods. To the sand fraction was no 
significant interaction (P<0.05) between water quality and the dispersing agent. 
There was no interaction between the factors studied in clay and sand fractions, 
however, there were differences in the quality and the dispersing agent. For all the 
best result fractions occurred when using ultra pure water and NaOH stood out as 
more efficient dispersant. The relatively better efficiency of NaOH can be explained 
due to its ionic radius hydrated be greater and best separates the clay. There was a 
relationship between the electrical conductivity of water and clay dispersion, and the 
lower the conductivity, the better was dispersion. The use of mineral water or tap 
water from Campus Sete Lagoas ("hard water") resulted in lower soil dispersion. The 
dispersant power of NaOH was significantly greater than that of KOH. 
KEYWORDS:  texture, “hard water”, mineral water, Potassium Hydroxide (KOH), 
karst. 
 

INTRODUÇÃO 
 A textura do solo consiste na distribuição das partículas minerais por tamanho 
relativo, cujas principais frações são areia, silte e argila (MAURI et al., 2011). De 
acordo com Resende et al. (2007), trata-se de  uma das principais características 
dos solos, devido a estreita relação com a manifestação de forças físicas de adesão 
e coesão, a fixação de moléculas e íons, a retenção de água e a troca catiônica. 

As frações são quantificadas em laboratório pela análise granulométrica, 
também chamada de análise textural e envolve pré-tratamentos, dispersão da 
amostra de maneira química e física, separação e determinação da quantidade de 
cada fração (Cunha et al., 2014). E para que se obtenha resultados confiáveis na 
análise granulométrica é necessário que a dispersão do solo seja completa e que 
haja manutenção da estabilidade da fase dispersa (KIRKHAM & POWERS, 1972).  

A dispersão mecânica, segundo GEE & BAUDER (1986), pode ser realizada 
por agitação rápida ou lenta ou ultra-som. Já a dispersão química consiste na 
repulsão das partículas e normalmente é realizada por meio da saturação do 
complexo de troca catiônica com Na+ (Ruiz, 2005). No entanto, a dispersão completa 
do solo é plenamente alcançada integrando métodos físicos e químicos (SOUSA 
NETO et al., 2009). 
 A qualidade da água pode variar devido aos diversos fatores, entre eles estão 
a dureza total, o potencial Hidrogeniônico (pH) e a condutividade elétrica (CE). A 
água a ser utilizada pode interferir em diversas análises, sendo que na maioria delas 
utiliza-se água destilada. No entanto, em um cenário de escassez de água, e, a 
particularidade da região cárstica em que se insere Sete Lagoas, Minas Gerais, 
estratégias para economia de água como o uso de água da torneira, popularmente 
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conhecida como “água dura” ou até mesmo da água mineral pode contribuir para 
reduzir o gasto de água destilada.  

Quanto à dureza, determinada água pode ser considerada mole quando 
possui menos que 60 mg L-1 CaCO3 e dura quando possui mais que 270 mg L-1 
CaCO3 (HARRIS, 2012). 

O pH, segundo VON SPERLING (2011), influencia na distribuição de formas 
ionizadas e livres de vários compostos químicos e também contribui para um maior 
ou menor grau de solubilidade das substâncias. CUNHA et al. (2014) afirma que o 
pH tem importância na dispersão das argilas, pois quando se encontra acima do 
estabelecido para o ponto de carga zero (PCZ) a dispersão ocorre mais facilmente 
pelo aumento da CTC e da repulsão entre partículas. 

Segundo HOMEM et al. (2013), a CE está dentre os fatores diretamente 
ligados à dispersão da argila do solo. A água com alta CE apresenta alta 
concentração salina (PAES et al., 2013). Assim, quanto maior é a CE, espera-se que 
a presença de íons dissolvidos que possam dificultar a dispersão da argila. 

Nesse sentido, objetivou-se avaliar o uso de três tipos de água - mineral, da 
torneira (“água dura”) e ultra pura - e comparar o hidróxido de sódio (NaOH) e o 
hidróxido de potássio (KOH) como dispersantes químicos, a fim de averiguar seus 
efeitos na análise granulométrica. 

 
MATERIAL  E MÉTODOS 

Coletou-se uma amostra de solo na camada de 0-20 cm localizado na 
Universidade Federal de São João del-Rei - Campus Sete Lagoas (UFSJ - CSL), 
classificado como Latossolo Vermelho Amarelo distrófico (LVAd). As análises foram 
realizadas no Laboratório de Física do Solo da UFSJ. O município de Sete Lagoas 
(MG) está localizado na latitude 19°27’S e longitud e 44°10’W, com altitude média de 
744 m. A precipitação e a temperatura média anual são de 1.340 mm e 22°C, 
respectivamente (LANGE et al., 2006). 
 Foram testados dois agentes dispersantes - NaOH e KOH, ambos 1 mol L-1 - 
e três tipos de água com diferentes níveis de sais - da torneira (“água dura”), mineral 
e ultra pura -, e verificadas suas implicações na análise granulométrica. A escolha 
da água ultra pura foi no sentido de verificar o efeito da ausência de íons, portanto 
considerado o tratamento testemunha. A água dura é água comunmente obtida via o 
sistema de abastecimento de água da região. Já a água mineral foi escolhida no 
sentido de obter uma qualidade intermediária em termos de presença de íons. 
Mediu-se o potencial Hidrogeniônico (pH) e a condutividade elétrica (CE) das águas 
utilizadas como critério  de caracterização das mesmas (Tabela 1). 
 
TABELA 1.  Condutividade elétrica (CE) (dS m-1) e pH das águas avaliadas. 

Água   pH CE 

Ultra Pura 6,34 0,00 

Mineral  7,18 0,06 
Torneira   6,48 0,37 
 

Foi realizada a análise granulométrica pelo método da pipeta, utilizando-se 
uma metodologia adaptada do Manual de Métodos de Análise de Solo (EMBRAPA, 
2011). Em triplicata, pesou-se 10 g de terra fina seca ao ar (TFSA) em béquer de 50 
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ml e adicionou-se 10 mL do agente dispersante e, em seguida, água para cobrir a 
amostra. O material foi colocado numa garrafa plástica, com auxílio de uma pisseta, 
e completou-a com água até 1/3 da sua capacidade. Agitou-se por 16 horas e 
transferiu-se este material para uma peneira com malha de 53 µm, na qual ficou 
retida a areia total, que foi transferida para um béquer, previamente tarado e 
identificado. O restante foi coletado em uma proveta, onde completou-se o volume 
para 500 mL e fez-se a homogeneização com o uso de um bastão. Após quatro 
horas de sedimentação, retirou-se uma alíquota de 10 mL a 5 cm de profundidade e 
transferiu-a para um béquer, previamente tarado e identificado. Tanto a areia total 
quanto a alíquota contendo argila foram secas em estufa a 105°C por 24 horas para 
posterior quantificação do peso da areia total e da argila, respectivamente. 
Determinou-se a percentagem de areia e argila por pesagem e, a percentagem da 
fração silte foi calculada por subtração das outras frações em relação à amostra 
original. Foi feita a correção para a umidade inicial da amostra, sendo considerado 
nos cálculos a terra fina seca em estufa (TFSE). 
 O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), em 
esquema fatorial 3 x 2, com a qualidade da água e o agente dispersante como 
fatores. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias 
foram comparadas utilizando-se o teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para a fração areia houve interação (p<0,05) entre a qualidade da água e o 

agente dispersante utilizado na análise granulométrica (Tabela 2). Estes resultados 
demonstram que a dispersão foi afetada pela água e pelo reagente, sendo que a 
água ultra pura e o NaOH foram mais adequados por mostrarem menos material na 
fração areia, o que representa que mais material foi melhor dispersado (Tabelas 3). 
 
TABELA 2.  Valores do teste F para as variáveis Argila, Silte e Areia. 
Fontes de Variação GL Variáveis 
      Argila Silte Areia 
Água  2 22,91** 16,06** 11,15** 
Reagente  1 51,11** 37,12** 11,82** 
Água x Reagente 2 1,86NS 2,68NS 5,02* 
Resíduo   12 7,89 9,1 0,25 
NS não significativo, * significativo à 5% e ** significativo a 1%.  
 
TABELA 3. Interação entre a qualidade da água e o agente dispersante utilizado na 

análise granulométrica para a fração areia (%). 
   Reagente    
Água  NaOH KOH 
Ultra Pura          15,22  B B         16,30  b A 
Mineral          16,23  A A         16,02  b A 
Torneira          16,30  A B         17,84  a A 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não 
diferem pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.  
 

Não houve interação entre os fatores estudados na quantificação das frações 
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argila e silte (Tabela 4), no entanto, houve diferenças que foram avaliadas 
separadamente na Tabela 4 para a qualidade da água e na Tabela 5 para o agente 
dispersante. 
 
TABELA 4. Diferenças para a qualidade da água na quantificação das frações argila 

e silte (%). 
Água  Argila  Silte   

Ultra Pura          47,02  A          37,23  b   
Mineral          38,78  B          45,10  a  
Torneira          36,61  B           46,32  a   
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste de 
Scott-Knott a 5% de probabilidade  
 
TABELA 5. Diferenças para o agente dispersante na quantificação das frações 

argila e silte (%). 
Reagente  Argila      Silte    
NaOH          45,54  a          38,55  b 
KOH          36,07  b           47,21  a 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade  
 

Para as frações argila e silte o melhor resultado obtido ocorreu ao utilizar 
água ultra pura e o NaOH destacou-se como dispersante mais eficiente.  Como o 
poder dispersante do cátion Na+ foi mais forte do que o do K+ para todas as frações, 
sugere-se que caso haja interesse em utilizar KOH, pode-se testar aumentos na 
concentração ou volume de solução do KOH. A eficiência relativamente melhor do 
Na+ pode ser explicada devido ao seu raio iônico hidratado ser maior, propiciando 
um maior afastamento das argilas, ou seja, um aumento da espessura da dupla 
camada difusa, pois para que se obtenha uma suspensão de solo bem dispersa 
existe a necessidade de substituir os cátions floculantes, que geralmente são 
responsáveis por saturar as argilas, por cátions monovalentes de maior raio iônico 
hidratado (MAURI et al., 2011). 

 Na análise granulométrica a sequência que representa a ordem esperada de 
eficiência como dispersantes é Li+ > Na+ > K+ > Rb+ > Cs+ (CUNHA et al., 2014). 
MAURI et al. (2011) verificam superioridade do NaOH em detrimento de uma série 
de outros dispersantes químicos para diferentes Latossolos. E no mesmo sentido, 
isso também foi observado para diferentes classes de solo do estado do 
Pernambuco (CUNHA et al. 2014). 

Pode-se observar que houve relação entre a CE e a dispersão da argila, 
sendo que quanto menor foi a CE, melhor foi a dispersão. PAES et al. (2013) 
observou que a redução na CE da água utilizada na análise de argila dispersa em 
água está diretamente relacionada com o aumento nos valores de argila. Isto ocorre 
porque quanto mais pura é a água, menos íons dissolvidos estão presentes para 
interferir no processo de dispersão e estes íons podem contribuir para a floculação 
da argila. No entanto, deve-se ressaltar que a água utilizada neste trabalho consiste 
em água ultra pura e os resultados observados podem ser diferentes caso seja 
utilizada a água destilada, que é a mais empregada para esta análise.  
 Verifica-se que a redução na eficiência relativa da dispersão foi de 1,55 
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pontos percentuais para uso de água da torneira e menos de um ponto percentual 
para o uso de KOH, quando consideradas partículas menores que 53 µm (Tabela 6). 
No entanto, ao analisar a fração argila, a redução é substancialmente maior, próximo 
de 22%. Nesse sentido, pode-se inferir que a fração argila permaneceu floculada e 
foi contabilizada na fração silte, como salientado por VITORINO et al. (2003), e 
portanto, técnicas para aumentar a dispersão são incentivadas. Nesse sentido, 
chama-se atenção para os altos teores de silte encontrados (Tabelas 4 e 5), que 
podem estar superestimados, tendo em vista que o solo estudado é muito 
intemperizado.  
 
 
TABELA 6. Eficiência relativa de dispersão (%) para fração argila e partículas 

menores que 53 µm em função da qualidade da água e agentes 
dispersantes. 

Água Argila < 53 µm 

Ultra Pura 100,00 100,00 

Mineral 82,49 99,57 

Torneira 77,88 98,45 

   

Reagente    

NaOH 100,00 100,00 

KOH 79,21 99,04 
 

CONCLUSÕES 
A utilização de água mineral ou água da torneira do Campus de Sete Lagoas 

(“água dura”) resulta em menor dispersão do solo e consequente subestimativa da 
fração argila do solo. O poder dispersante do NaOH é maior ao do KOH. 

 
AGRADECIMENTOS 

À UFSJ, ao CVT Guayi e ao CNPq, pelos recursos disponibilizados para a 
execução do trabalho. 
 

REFERÊNCIAS 
CUNHA, J. C.; FREIRE, M. B. G. dos S.; RUIZ, H. A.; FERNANDES, R. B. A.; 
ALVAREZ, V. H. Comparação de dispersantes químicos na análise granulométrica 
de solos do Estado de Pernambuco. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 
Ambiental , Campina Grande, v.18, n.8, p.783-789, 2014. 
 
EMBRAPA. Manual de métodos de análise de solo . 2. ed. revista. Rio de Janeiro: 
Embrapa Solos, 2011. 230 p. 
 
GEE, G. W. & BAUDER, J. W. Paticle size analyses. In: KLUTE, A., ed. Methods of 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 
133 

soil analyis. Physical and mineralogical methods. 2.ed. Madison, American Society 
of Agronomy , Part 1. p.383-411. 1986. 
 
HARRIS, D. C. Análise química quantitativa . 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
898 p. 
 
HOMEM, B. G. C.; ALMEIDA NETO, O. B. de; SANTIAGO, A. M. F.; SOUZA, G. H. 
de. Dispersão da argila provocada pela fertirrigação com águas residuárias de 
criatórios de animais.  Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável (RBA S), 
v. 2, n. 1, p. 89-98, 2012. 
 
KIRKHAM, D. & POWERS, W.L. Advanced soil physics . 2.ed. New York, 
Interscience, 1972. 548p. 
 
LANGE, A.; CARVALHO, J. L. N.; DAMIN, V.; CRUZ, J. C.; GUILHERME, L. R. G.; 
MARQUES, J. J. Doses de nitrogênio e de palha em sistema de plantio direto de 
milho no Cerrado. Revista CERES , v. 53, n. 306, p. 171-178, 2006. 

 
MAURI, J.; RUIZ, H. A.; FERNANDES, R. B. A.; KER, J. C.; REZENDE, L. M. R. 
Dispersantes químicos na análise granulométrica de Latossolos. Revista Brasileira 
de Ciência do Solo , v.35, p.1277-1284, 2011. 
 
PAES, J. L. de A.; RUIZ, H.; FERNANDES, R. B. A.; FREIRE, M. B. G. dos S.; 
BARROS, M. de F. C.; ROCHA, G. C. Dispersão de argilas em solos afetados por 
sais. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambient al, Campina Grande, 
v.17, n.11, p.1135-1142, 2013. 
 
RESENDE, M.; CURI, N.; RESENDE, S. B. de; CORRÊA, G. F. Pedologia : base 
para distinção de ambientes. 5. ed. Lavras: UFLA, 2007. 322 p. 
 
RUIZ, H. A. Incremento da exatidão da análise granulométrica do solo por meio da 
coleta da suspenção (silte + argila). Revista Brasileira de Ciência do Solo , Viçosa, 
v. 29, p. 297-300, 2005. 
 
SOUZA NETO, E. L. de; FIGUEIREDO, L. H. A.; BEUTLER, A. N. Dispersão da 
fração argila de um latossolo sob diferentes sistemas de uso e dispersantes. Revista 
Brasileira de Ciência do Solo , v. 33, p. 723-728, 2009. 
 
VITORINO, A. C. T.; FERREIRA, M. M.; CURI, N.; LIMA, J. M. de; SILVA, M. L. N; 
MOTTA, P. E. F. da. Mineralogia, química e estabilidade de agregados do tamanho 
de silte de solos da Região Sudeste do Brasil. Pesquisa Agropecuária Brasileira , 
Brasília, v. 38, n. 1, p. 133-141, 2003. 

 
VON SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de  
esgoto . Série: Princípios do tratamento biológico de águas residuárias. Editora 
UFMG. 6ª reimpressão. 425 p. Belo Horizonte. 2011. 
 
 


