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RESUMO
A  aplicação  de  calcário  de  forma  superficial  diminui  o  contato  com  as  partículas  do  solo,  podendo  retardar  a
neutralização da acidez e consequentemente interferir na produtividade das culturas. O objetivo do presente trabalho foi
avaliar o efeito de doses de calcário aplicadas de forma superficial e incorporada sobre a produtividade de trigo e soja,
bem como seu efeito nas variáveis que compõem a acidez do solo. O delineamento experimental utilizado foi de blocos
completos ao acaso em quatro repetições. Os tratamentos constituíram-se num fatorial cruzado 4 x 2, referentes a quatro
doses de calcário: 0; 1,5; 2,9 e 5,5 Mg ha-1 e duas formas de aplicação: superficial e incorporada. O experimento foi
instalado  em Latossolo  Vermelho  distroférrico.  Não  houve  interação  entre  os  fatores,  tampouco  efeito  isolado  dos
tratamentos na produtividade de grãos de trigo e soja, apresentando produtividade média de 2.865 e 3.471 kg ha -1,
respectivamente. Houve ajuste de um modelo quadrático para a variável pH do solo, com ponto de máxima na dose de
5,26 Mg ha-1 de calcário. A acidez potencial teve decréscimo de forma linear à medida que se aumentou a dose de
calcário,  apresentando  coeficiente  angular  de  -0,17.  As  doses  de  calcário  e  formas  de  aplicação  não  alteraram a
produtividade de trigo e soja, contudo reduziram a acidez potencial de forma linear, independentemente do método de
aplicação.

PALAVRAS-CHAVES: pH do solo, alumínio trocável, sistema de manejo, rendimento.

1 INTRODUÇÃO

Podem ser inúmeros os benefícios obtidos mediante aplicação de calcário ao solo,  como
correção da acidez superficial, o fornecimento de Ca e Mg, o aumento da CTC efetiva, a redução da
lixiviação de bases, devido ao aumento da CTC, aumento do pH do solo, redução da toxidez de Al e
Mn, entre outros (SOUZA et al., 2007).

Contudo em sistema de semeadura direta têm como premissa a aplicação de calcário em
superfície  e  sem incorporação.  A  adoção  de  tal  medida  diminui  o  contato  do  calcário  com as
partículas do solo, podendo retardar os efeitos da calagem, pois de acordo com Costa et al. (2004) a
aplicação de calcário em superfície em plantio direto resulta em maior concentração desse corretivo
na superfície do solo.

Com base nesses pressupostos, objetivou-se com esse trabalho avaliar o efeito de diferentes
doses de calcário aplicados em superfície ou incorporados e seu efeito sobre variáveis da acidez do
solo e na produtividade da sucessão trigo-soja.
 
2 MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados de produtividade são oriundos de experimento de longa duração, instalado em 2012
na área experimental da COAMO - Cooperativa Agroindustrial, localizada em Campo Mourão-PR. O
clima da área em estudo é classificado como Cfa: Clima subtropical úmido mesotérmico. Os índices
pluviométricos apresentam-se em média entre 1400 e 1500 mm por ano. O solo da área em estudo
é classificado como um Latossolo Vermelho distroférrico, sendo as características químicas da área
em estudo anterior a instalação do experimento na camada de 00-20 cm apresentadas a seguir: pH
= 5,25; Ca = 3,82 cmolc dm-3; Mg = 0,81 cmolc dm-3; Al = 0 cmolc dm-3; P (Mehlich 1) = 20,79 mg dm-3;
K = 0,53 cmolc dm-3; C = 25,05 g dm-3. 
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O delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos com tratamentos ao acaso
(DBC) em quatro repetições. Os tratamentos constituíram-se num fatorial cruzado 4 x 2, referentes a
quatro  doses  de  calcário:  0;  1,5;  2,9  e  5,5  Mg ha -1 e  duas  formas  de  aplicação:  superficial  e
incorporada, totalizando dessa maneira oito tratamentos. As doses foram aplicadas, buscando-se
obter os seguintes níveis de saturação por bases (V%): 50% (natural); 60%, 70% e 90%. Parta tal,
fez-se uso de calcário dolomítico com Poder Relativo de Neutralização Total de 75 %. A aplicação
do calcário foi  efetuada durante o outono de 2012, sendo a incorporação realizada por meio de
arado de aiveca com profundidade efetiva de incorporação de 0,20 m, seguida por duas gradagens.  

A cultivar de trigo utilizada foi a BRS Gaivota, semeada em 28 de abril de 2015 com adubação
de base de 150 kg ha-1 do formulado NPK 08-20-20. A colheita foi realizada em 15 de setembro de
2015.  Posteriormente  ao  trigo  cultivou-se  soja,  cultivar  NA  5909  com  hábito  de  crescimento
indeterminado  e  ciclo  variando  de  115  a  130  dias,  semeada  em 28  de  outubro  de  2015  com
adubação de base equivalente a 200 kg ha-1 do formulado NPK 02-20-20, sendo colhida em 04 de
março de 2016. Tratos culturas de ambas as culturas seguiram recomendações técnicas para a
região. A área bruta de cada unidade experimental possuiu 84 m² (7m x 12m), sendo a área útil
colhida de 48 m² para a soja e de 46,85 m² para a cultura do trigo. Os dados de rendimento obtidos
por unidade experimental foram extrapolados para kg ha-1, sendo a produtividade corrigida para teor
de umidade de 13%. 

Os atributos do solo foram determinados após amostragem realizada em outubro de 2014,
com auxílio de trado de rosca COAMO. As amostragens de solo foram efetuadas na camada de 0,0
– 0,20 m.  Foram determinados os teores de Al3+ extraído  por  KCL 1M,  pH em CaCl2  e acidez
potencial (H+ + Al3+) de acordo com instruções de Pavan et al. (1991). 

Os dados foram submetidos à análise de variância. Com apenas 1 grau de liberdade, o fator
modo de aplicação teve o F conclusivo e os tratamentos quantitativos foram submetidos a análise de
regressão (p<0,05).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em relação a produtividade não houve interação entre os fatores para ambos os cultivos
(p>0,10).  Dessa  forma,  os  fatores  foram  analisados  separadamente,  contudo  evidências
demonstram que os dois manejos não influenciaram a produtividade, da mesma forma que as doses
de calcário não alteraram a produtividade de grãos de ambas as culturas (Tabela 1), apresentando
rendimento médio de 3.471 kg ha-1 de grãos de soja e 2.865 kg ha-1 de grãos de trigo.

Os resultados evidenciam que nas condições do presente  estudo as  doses e  formas de
aplicação de calcário não influenciaram a produtividade de grãos, após cerca de 36 meses para a
cultura do trigo e 40 meses para cultura da soja. Besen et al. (2016) nas mesmas condições do
presente estudo, também não observaram efeito das doses de calcário na produtividade de trigo em
cultivo realizado em 2012. Porém houve efeito da forma de aplicação, sendo constado decréscimo
na produtividade de grãos. Segundo os autores o revolvimento do solo reduziu o rendimento médio
de trigo em 233 kg ha-¹.   Ainda nesse estudo,  os autores observaram que a soja cultivada em
sucessão teve aumento na produtividade após o revolvimento do solo de 123 kg ha -1, sem resposta
aos níveis de V%. 
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Tabela 1: Teores de Al3+ no solo e produtividade de trigo e soja após aplicação de doses de calcário

ns Não significativo a 5% de probabilidade (média das 2 formas de aplicação em cada dose de calcário).
   

A ausência de resposta da soja e do trigo aos níveis mais elevados de V% demonstra que
ambas culturas apresentam bom desempenho produtivo, mesmo em solos com saturação por bases
inferior, pois no presente estudo os V% de 50 e 90 não diferiram. A ausência ou mínima resposta da
soja à calagem em SPD tem sido frequentemente relacionada com o menor efeito tóxico do Al,
devido  a  formação  de  complexos  orgânicos  solúveis  encontrados  nos  resíduos  vegetais
(MIYAZAWA et al., 1996), bem como pelo maior acúmulo de matéria orgânica e de nutrientes na
superfície do solo que consequentemente reduzem a atividade e toxicidade do Al (SALET et al.,
1999). 

O efeito primordial da incorporação do calcário se dá pela redução da saturação por Al3+ em
um maior volume do solo, que favorece o crescimento radicular e consequentemente absorção de
agua e nutrientes (SOUZA et al., 2007). O Latossolo Vermelho em estudo não apresentou Al 3+ em
sua forma trocável na camada de solo amostrada anterior a implantação do experimento, o que
substancialmente ajuda a elucidar os resultados obtidos de ausência de resposta da soja e trigo a
calagem, visto que o efeito primordial da calagem não pode ser expresso.

Não  houve  interação  para  nenhum  dos  atributos  da  acidez  do  solo  avaliados  (p>0,10),
tampouco alterações para os teores de Al3+ em função das doses de calcário. Não sendo verificado
presença de Al3+ na dose de 2,9 e 5,5. Verifica-se que de acordo com a Tabela 1, somente onde não
houve  aplicação  de  calcário  e  na  menor  dose  aplicada  foi  possível  detectar  esse  elemento,
indicando um provável efeito das doses mais elevadas, que deverá ser acentuado com o passar do
tempo.

Os valores de pH do solo, foram ajustados ao modelo quadrático (Figura 1), com ponto de
máxima na dose de 5,26 Mg ha-1 de calcário, independente da forma de aplicação, denotando o
efeito benéfico da calagem sobre o pH do solo.
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Figura 1: pH do solo em função de doses de calcário dolomítico (n=8).
A acidez potencial do solo (H+ + Al3+), teve comportamento linear decrescente em função das doses de

calcário, denotando que a cada tonelada de calcário aplicada se reduz a acidez potencial em 0,17 unidades.

Figura 1. Acidez potencial do solo em função de doses de calcário dolomítico (n=8).

4 CONCLUSÃO
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As doses de calcário e formas de aplicação não alteraram a produtividade de trigo e soja. As
doses de calcário reduziram a acidez potencial de forma linear, independentemente do método de
aplicação. O máximo pH (CaCl2) do solo foi obtido na dose de 5,26 Mg ha-1 de calcário dolomítico.
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