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Resumo: A Cromatografia de Pfeiffer em papel filtro e uma poderosa ferramenta para 

estudo do solo, ela revela a atividade microbiana do terreno além de indicar a 

fertilidade, a mesma funciona como um hemograma do solo. Este trabalho foi realizado 

no Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Porto Seguro (Figura 01) está 

localizado próximo ao Distrito Industrial, no município de Marabá, sudeste do Pará. O 

foi efetivado no lote de número 29, selecionado aleatoriamente durante a coleta de 

amostras em diferentes sistemas de produção, de acordo com a sua importância para a 

agricultura familiar. O solo da área experimental foi classificado como Argissolo de 

textura argilosa, de acordo com os critérios do Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos (EMBRAPA, 2006).  As amostras foram coletadas em um ponto central de cada 

parcela (Tratamentos: Cultivo de Mandioca – CM, Sistema Agroflorestal – SAF e Mata 

Nativa - MN), cada parcela foram coletadas 5 amostras para determinação da 

cromatografia. A cromatografia mostrou resultados eficientes para a análise de 

qualidade do solo onde os cromas evidenciando um solo saudável e de maneira geral 

apesar de apresentam boa quantidade de matéria orgânica ainda tem deficiências 

nutricionais que precisam ser recompostas. 
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PFEIFFER CHROMATOGRAPHY AS AN ALTERNATIVE FOR SOIL 

QUALITY ANALYSIS IN FAMILY AGRICULTURE 

Abstract: Pfeiffer Chromatography on filter paper and a powerful soil study tool, it 

reveals the soil microbial activity as well as indicating fertility, it functions as a soil 

blood count. This work was carried out in the Porto Seguro Sustainable Development 

Project (PDS) (Figure 01) is located near the Industrial District, in the municipality of 
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Marabá, southeastern Pará. It was carried out in lot number 29, randomly selected 

during sample collection. in different production systems according to their importance 

for family farming. The soil of the experimental area was classified as clayey loam soil, 

according to the criteria of the Brazilian Soil Classification System (EMBRAPA, 2006). 

The samples were collected at a central point of each plot (Treatments: Cassava 

Growing - CM, Agroforestry System - SAF and Native Forest - MN), each plot was 

collected 5 samples to determine the chromatography. The chromatography showed 

efficient results for the soil quality analysis where the chromas showing a healthy soil 

and in general despite having a good amount of organic matter still have nutritional 

deficiencies that need to be recomposed. 

Keywords: chromatographic, soil, zone 
 

INTRODUÇÃO 

Na busca da manutenção da qualidade edáfica são criados métodos para avaliar 

os indicadores de qualidade do solo, de modo que haja um controle e monitoramento da 

saúde do mesmo, analisando as condições de cultivo para evitar a perda da biota do 

solo, isto devido um manejo que acelera o processo de degradação e resulta em 

contaminação e simplificação dos agroecossistemas, principalmente pelo modelo de 

agricultura hegemônico dominante (MIRANDA, SALLA, ARAUJO, 2018). 

No cenário da agricultura, a cromatografia de Pfeiffer, surge como uma análise 

eficiente, simples e de baixo custo, trazendo autonomia ao pequeno agricultor rural, 

assim este trabalho tem como objetivo aplicar esta técnica nas propriedades dos 

pequenos agricultores do assentamento, pois esta tem uma exposição dos resultados de 

maneira dinâmica e acessível apresentando os resultados através de cores e formas 

representando os indicadores, de tal maneira o mesmo poderá fazer o monitoramento 

constante da situação do solo da sua propriedade e assim poderá conduzir a análise e 

assim acompanhar as condições de degradação e/ou enriquecimento de acordo com o 

manejo empregado (SIQUEIRA. 2016). 

 MATERIAL E MÉTODOS  
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O Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Porto Seguro (Figura 01) está 

localizado à margem esquerda da PA , sentido Eldorado dos Carajás, próximo ao 

Distrito Industrial, no município de Marabá, sudeste do Pará. Este trabalho foi realizado 

no lote de número 29, selecionado aleatoriamente durante a realização da visita técnica 

de com caracterização edafológica em diferentes sistemas de produção, de acordo com a 

sua importância para a agricultura familiar. 

Tendo como coordenadas geográficas aproximadas de Latitude S'05° 25'16.9 e 

Longitude W 049° 02’06.8 de Greenwich, altitude média de 113 metros, clima 

Equatorial, apresentando inverno, tipo Equatorial, de acordo com o critério de Köeppen. 

O solo da área experimental foi classificado como Argissolo de textura argilosa, de 

acordo com os critérios do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 

2006).  As amostras foram coletadas em um ponto central de cada parcela (Tratamentos: 

Cultivo de Mandioca – CM, Sistema Agroflorestal – SAF e Mata Nativa - MN), cada 

parcela foram coletadas 5 amostras para determinação da cromatografia. 

Figura 01 – Mapa de localização do lote 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Fonte: Autores 

        

A metodologia 

utilizada para análise de solo 

utilizada será baseada no guia prático de cromatografia de Pfeiffer fornecido pela 

Embrapa (PILON, 2018). Sendo que no cromatrograma serão ilustradas zonas distintas, 

totalizando 4(quatro) da parte central até a borda, sendo 1 zona da atividade mineral, 2 

zonas da química do solo, 3 zonas da matéria orgânica e 4 zonas do alimento potencial 

do solo. Como mostra a figura 02 abaixo:      
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Figura 02: Identificação das zonas de um cromatograma ideal. 

 

Fonte: Guia prático de cromatografia da Embrapa. (2018) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao analisar a amostra de solo da área de mata nativa foi obtido resultado 

cromatográfico onde a partir da coloração com tons que variam de laranja a castanho 

claro é possível afirmar de acordo com o guia prático de cromatografia da embrapa que 

o solo é saudável. Na zona central o solo apresenta boa aeração e oxigenação, 

ressaltando que em alguns casos esta zona nem se destaca, de acordo com Domingues 

(2018) isto acontece quando a area é muito exposta devido uso intensivo de 

agroquímicos e maquinários, o que evidencia a necessidade de redução do uso dos 

mesmo por causar impactos negativos sobre a qualidade do solo. 

Tomando como base os resultados de Burle & figueiredo (2019) em comparativo 

com o trabalho em questão é possível notar que na zona interna denominada de zona 

mineral se vê que os contrastes de cor permitem uma distinção de camadas o que mostra 

que o solo tem boa interação e atividade biológica, o que é confirmado na zona posterior 

chamada de zona proteica que apresentou coloração de castanho escuro bem 

desenvolvida demonstrando a grande quantidade de matéria orgânica bruta ou em 

processo de decomposição. 
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A zona externa ou zona enzimática nutricional (humus permanente) conforme a 

imagem cromatográfica é observado que esta zona apresenta formações semelhantes à 

“dentes de cavalo” com ondulações variáveis apontando que o solo tem boa 

disponibilidade nutricional com proteínas, vitaminas e enzimas disponíveis para um 

bom desenvolvimento vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já na área de cultivo da mandioca é possível perceber nitidamente a diferença 

entre as cores das camadas nas duas áreas, na zona central deste croma é possível 

perceber uma tonalidade bem clara próximo a cor branca expressando que o solo tem 

pouca aeração com excesso de nitrogênio, isto pode ser devido a aplicação de 

agroquímicos o que interfere ainda diretamente na perda de organismos aeróbicos. 

De acordo com Domingues et al (2018), na zona interna onde é avaliado a 

reação envolvendo os minerais do solo foi possível constatar que esta zona tem boa 

distinção com relação as outras zonas, isto aponta que o solo está mineralizado. Quanto 

a quantidade de matéria orgânica, apesar do traço esta bem destacando com tom de 

castanho escuro a zona é bem fina sem muito desenvolvimento, assim está área não 

apresenta boa quantidade de matéria orgânica sendo ainda que a quantidade presente é 

resultado do processo de recomposição. 
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A zona externa ou zona enzimática é possível perceber ondulações variáveis 

com bastante expressividade bem desenvolvida o que mostra que o processo de 

recomposição esta aumentando e que o solo tem variação nutricional disponível no solo, 

apesar de ser baixa. 

 

Em se tratando da área do sistema agroflorestal apresenta ótima quantidade de 

matéria orgânica com camada bem desenvolvida e cor de castanho escuro, nas zonas 

intermediaria e interna houve boa integração perceptível pela difícil distinção das 

mesmas por causa da pouca reação mineral, porém esta integração de zonas mostra que 

o solo tem boa estrutura, aeração, matéria orgânica ativa e boa atividade microbiológica 

(SIQUEIRA, MARQUES, FRANCO, 2018). 

 

CONCLUSÕES 

 A cromatografia mostrou resultados eficientes para a análise de qualidade do 

solo onde os cromas evidenciando um solo saudável e de maneira geral apesar de 

apresentam boa quantidade de matéria orgânica ainda tem deficiências nutricionais que 

precisam ser recompostas, além disso o solo com cultivo de mandioca apresentou 

índices de alto uso de agroquímicos o que é preocupante. Enquanto que a área de mata 

nativa apresentou solo com qualidade juntamente com o saf´s evidenciando que o 
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manejo adotado interfere diretamente na saúde edáfica e produtividade, ressaltando a 

importância de se adotar práticas agroecológicas.  
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