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RESUMO
O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de diferentes doses de um calcário e de um subproduto da mineração de
calcário da Formação Irati no fornecimento de Cu e Zn e na produção de massa seca da parte aérea do milho. O estudo
foi conduzido em casa de vegetação e utilizou-se um Argissolo Amarelo eutrófico. As doses utilizadas do calcário e do
subproduto foram equivalentes a 0; 0,5; 1; 2 e 4 vezes a dose do calcário recomendada pela CQFS-RS/SC (2016), com
base no pH SMP, para correção do solo até pH 6,0. O experimento foi implantado em vasos contendo 3,54 kg de solo
seco mantidos a uma umidade próxima da capacidade de campo. Inicialmente foi realizada a determinação semanal do
pH do solo até a sua estabilização. Após um período de 4 meses de incubação foi realizada a determinação dos teores
disponíveis de Cu e Zn do solo juntamente com a aplicação de fertilizante NPK e semeadura do milho. As plantas foram
colhidas no estádio V7 e tiveram sua massa seca da parte aérea avaliada.  A aplicação do calcário e do subproduto
elevaram o pH do solo. Os acúmulos de Cu e Zn diminuíram com a aplicação das doses mais elevadas do calcário e do
subproduto. Os benefícios causados pela elevação do pH do solo proporcionaram maior produção de massa seca da
parte aérea do milho.

PALAVRAS-CHAVE: Subproduto; Calcário; Milho.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil é o quarto consumidor mundial de fertilizantes NPK, atrás da China, Índia e EUA,
cada um representando 48%, 23%, 20% e 9%, respectivamente (KULAIF; FERNANDES, 2009).  A
redução da dependência  de  adubos  altamente  solúveis  é  fundamental  para  a  manutenção  dos
recursos naturais e o desenvolvimento local sustentável. Segundo o IPEA (2012), aproximadamente
260 milhões de toneladas de subprodutos da mineração de calcário serão produzidas de 2017 até
2030. Nesse sentido, buscar fontes alternativas de nutrientes e promover um destino adequado aos
subprodutos de mineração é fundamental para um ganho econômico e ambiental.

À  exceção  do  nitrogênio,  todos  os  nutrientes  necessários  ao  bom  desenvolvimento  das
plantas são de origem mineral. O aproveitamento de pó de rochas ou subprodutos da mineração na
agricultura como fonte de nutrientes é uma prática crescente e que pode contribuir para diminuir a
dependência externa do Brasil por fertilizantes (LAPIDO; NASCIMENTO, 2009). 

Rochagem é um termo que deriva de rocha e significa a aplicação direta, na agricultura, de pó
de rochas como material  fertilizante.  É um processo de fertilização do solo (THEODORO et  al.,
2010). A utilização de subprodutos da mineração na agricultura tem a mesma lógica agronômica. 

A  aplicação  de  subprodutos  da  mineração  no  solo  caracteriza-se  pelos  diversos  efeitos
benéficos proporcionados. Minerais provenientes de rochas contêm a maior parte dos nutrientes
necessários para o crescimento e desenvolvimento das plantas. De forma geral, dentre os nutrientes
fornecidos  pelas  rochas  estão:  potássio,  fósforo,  cálcio,  magnésio  e  enxofre,  além  de  alguns
micronutrientes,  elementos  benéficos  às  plantas,  como silício  e  elementos-traços  (MELO et  al.,
2009).
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Os  micronutrientes  Cu  e  Zn,  embora  sejam  exigidos  em  menores  quantidades,  são  tão
importantes para a nutrição e o crescimento das plantas quanto os macronutrientes. O pH afeta a
distribuição dos micronutrientes  que estão relacionados aos diferentes componentes  do solo.  O
aumento do pH diminui a presença dos micronutrientes Cu e Zn na solução do solo e nos pontos de
troca catiônica (ABREU et al., 2007). 

Sendo assim, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de diferentes doses de um calcário e
um subproduto da mineração de calcário da Formação Irati na produção de massa seca e acúmulo
de Cu e Zn na parte aérea do milho.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Foi  conduzido  um  experimento  em  casa  de  vegetação  do  Departamento  de  Solos  da
Faculdade  de  Agronomia  Eliseu  Maciel,  Universidade  Federal  de  Pelotas  (UFPel),  no  Campus
Capão  do  Leão-RS.  O  solo,  procedente  da  camada  arável  (0-20  cm),  foi  coletado  no  Centro
Agropecuário da Palma – CAP/UFPel, e classificado como Argissolo Amarelo eutrófico (STRECK et
al., 2008). A análise química do solo apresentou os seguintes resultados: pH em água (1:1) = 5,2;
pH SMP = 6,1; Ca = 1,5 cmolc kg-1; Mg = 0,9 cmolc kg-1.

Os insumos utilizados foram um calcário dolomítico e um subproduto encontrado na forma de
ritimito calcário/folhelho pirobetuminoso, denominado 1ª haste, ambos oriundos de uma mineração
de calcário da Formação Irati.  A caracterização química desses está representada no quadro 1.
Nota-se que o calcário possui maiores teores de CaO e MgO, e, consequentemente, maior poder de
neutralização (PN). O tamanho de partículas foi 100 % < 0,3 mm, o que confere uma reatividade
teórica de 100 % e PRNT de 92 % para o calcário e 54 % para o subproduto. Quanto aos teores de
Cu e Zn, a 1ª haste apresenta os maiores valores. 

Quadro  1:  Teores de nutrientes e PN de um subproduto e um calcário produzidos em uma mineração da
Formação Irati¹

Insumo
CaO MgO PN Cu Zn

-------------------------- % -------------------------- -------------- mg kg-1 ---------------
1ª haste 13,9 11,9 54 15,9 28,0
Calcário 25,8 18,4 92 4,8 10,0

¹ Teores totais

As diferentes dosagens utilizadas foram baseadas na dose recomendada pela CQFS-RS/SC
(2016), com base no pH SMP do solo e PRNT do calcário para correção do solo até pH 6,0. O
delineamento experimental foi blocos casualizados com 4 repetições. As doses utilizadas de calcário
e de subproduto foram: 0; 0,489; 0,978; 1,956 e 3,912 g por kg de solo. Estas doses equivalem a 0;
0,5; 1; 2 e 4 vezes a dose do calcário recomendada para correção do solo até pH 6,0. 

O experimento foi implantado em vasos contendo 3,54 kg de solo (massa seca). O controle de
umidade do solo no período experimental visou manter valores próximos à capacidade de campo.
Inicialmente  foi  realizada  a  determinação  semanal  do  pH do  solo  até  a  sua  estabilização,  que
ocorreu aos 28 dias. O período de incubação do solo com o calcário e com o subproduto foi de 4
meses. Após a incubação foi realizada a aplicação de fertilizantes NPK e semeadura da cultivar de
milho  SHS 4080.  A  fonte  nitrogenada  foi  a  ureia  na  dose  de  20  mg de  N  por  kg  de  solo  na
semeadura e o restante (80 mg) dividido de forma igual nos estádios V3 e V5, totalizando assim 100
mg de N por kg de solo. Para a correção de P foi utilizado superfosfato triplo na dose de 100 mg de
P por kg de solo na semeadura. Já para a correção de K foi utilizado cloreto de potássio na dose de
100 mg de K por kg de solo na semeadura. Quando a planta atingiu o estádio V2 foi realizado o
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raleio, deixando 4 plantas por vaso. A colheita do milho foi realizada no estádio V7, 30 dias após a
semeadura. 

Ao término do experimento foi avaliada a massa seca e o acúmulo de Cu e Zn na parte aérea
do milho seguindo metodologia descrita por Tedesco et al. (1995). Os resultados foram submetidos
ao teste de regressão até 5% de probabilidade.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O pH do solo (água -  1:1)  aumentou com as doses dos insumos,  em que o calcário  foi
responsável pelos maiores valores (Gráfico 1).  Como exemplo, para o solo atingir  pH 6,0, valor
recomendado  para  o  milho,  foram  necessárias  doses  2,3  vezes  maiores  da  1ª  haste,  quando
comparado ao calcário. 

Tanto o calcário como o subproduto apresentam CaO e MgO na sua constituição (Quadro 1).
Esses, quando em contato com a solução do solo geram íons OH- e HCO3

-  que neutralizam os H+

presentes no solo, aumentando assim o pH. O pH tem muito significado prático, pois afeta vários
processos relacionados com a química e fertilidade do solo, tais como: disponibilidade de macro e
micronutrientes. Quanto ao Cu e Zn, o aumento do pH do solo diminui a disponibilidade desses
micronutrientes (RAIJ, 2011). 

Nota-se no Gráfico 1 aumento no acúmulo de massa seca da parte aérea (MSPA) com a
aplicação dos insumos. Tanto o calcário como a 1ª haste se comportaram de forma semelhante para
essa variável. A correção da acidez do solo até pH próximo de 6,0 para a maioria das culturas traz
vários benefícios, tais como: diminuição dos efeitos tóxicos do Al; fornecimento de Ca e Mg como
nutrientes;  diminuição  da  “fixação”  de  P;  aumento  da  eficiência  dos  fertilizantes;  aumento  da
atividade microbiana. Observa-se ainda que mesmo em doses acima do recomendado a MSPA foi
superior à dose 0 g kg-1. Silva et al. (2005) estudando uma super calagem no milho, chegaram à
conclusão que a calagem em excesso,  mesmo não sendo recomendada,  é  menos maléfica  às
plantas do que não fazê-la. Neste sentido, Forestieri e De-Polli (1990) observaram incremento médio
de 4,8 g vaso-1 na produção de massa seca de milho, em Argissolo Vermelho-Amarelo, após a
calagem. 
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Gráfico 1: Variação do pH em água do solo aos 28 dias de incubação (a) e produção de massa seca da parte
aérea (MSPA) do milho em função das doses dos insumos aplicadas (b)
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Observa-se no Gráfico 2 diminuição no acúmulo do Cu e Zn da parte aérea do milho nas
doses mais elevadas dos insumos. O aumento das doses do insumo e, consequentemente, do pH
do solo, fez com que o Cu e Zn se adsorvessem especificamente na fase sólida, diminuindo a sua
disponibilidade para as plantas e acúmulo na parte aérea (RAIJ, 2011). No entanto, ao se comparar
os insumos aplicados, nota-se que a aplicação do subproduto proporcionou maiores acúmulos de Cu
e Zn da parte aérea do milho, quando comparado ao calcário. Isto se deu devido aos maiores teores
desses nutrientes presentes no subproduto (Quadro 1).
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1ª haste - y = 65,29 + 56,97x - 12,86x² R² = 0,81
Calcário - y = 70,52 + 30,50x - 7,75x² R² = 0,41
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Gráfico 2: Acúmulo de Cu (a) e Zn (b) na parte aérea do milho em função das doses dos insumos aplicadas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação do calcário é mais efetiva em aumentar o pH do solo.
A produção de massa seca da parte aérea do milho aumenta com a aplicação dos insumos.
Há uma diminuição no acúmulo de Cu e Zn nas doses mais elevadas dos insumos.
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