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RESUMO 
 
Em solos arejados, o sulfato (SO4

2-) é a principal forma de enxofre inorgânica na solução que pode ser 
absorvida pelas plantas. Todavia, práticas de manejo podem alterar a disponibilidade desse íon. Objetivou-
se avaliar o efeito de níveis de saturação por bases (V%), modo de aplicação de calcário e gesso (G) sobre 
os teores de SO4

2-. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos em esquema fatorial 2 x 4 + 3, 
referente a duas formas de aplicação de calcário: superficial (CS) e incorporado (CI) e 4 níveis almejados de 
saturação por bases, correspondentes a 50 (natural), 60, 70 e 90%. Três tratamentos adicionais foram 
avaliados envolvendo o uso de G, sendo: V% 60 + 3,71 Mg ha-1 de G (60G50); V% 70 + 3,71 Mg ha-1 de G 
(70G50) e V% 70 + 7,42 Mg ha-1 de G (70G100). O experimento foi implantado em 2012, sendo a amostragem 
realizada de modo estratificado até 0,60 m, 48 meses após aplicação. Os níveis de V% em superfície não 
alteraram os teores de SO4

2-. Resultado similar ao observado para CI, exceto na profundidade de 0,20-0,30 
m, que se ajustou o modelo quadrático com ponto de mínimo no V% de 69. Nas profundidades de 0,20-0,30 
e 0,30-0,40 m constatou-se efeito residual do G, com maiores teores para 60G50 e 70G100. Na camada mais 
profunda (0,40- 0,60 m), 70G100 revelou teores de 17,04 mg SO4

2- dm-3, que o fez superar todos os demais 
tratamentos fatoriais, revelando efeito residual da maior dose de gesso agrícola.   
 
Palavras chave: Enxofre; Fertilidade do solo; Saturação por bases. 

 
1         INTRODUÇÃO 
 

O solo contém formas orgânicas e inorgânicas de enxofre (S), contudo a forma 
orgânica predomina em climas tropicais e subtropicais. Em solos adequadamente arejados, 
o sulfato (SO4

2-) é a principal forma inorgânica de S na solução do solo, que pode ser 
absorvida pelas plantas (ERCOLI et. al, 2012), mas também pode ser facilmente perdido 
por lixiviação (PIAS et. al, 2019), sendo comum encontrar maiores teores do íon SO4

2- em 
maiores profundidades do solo (>20 cm).  

Segundo Raij (1991) três fatores dificultam a permanência do SO4
2- nas camadas 

superficiais do solo. Primeiramente a presença de teores de matéria orgânica mais 
elevados em superfície, os quais reduzem a adsorção por óxidos aumentando as cargas 
negativas do solo e por conseguinte repelindo íons. Por segundo, tem-se o uso de calcário 
que devido ao aumento do pH ocasiona a liberação de SO4

2- adsorvidos. Por último, tem-
se a aplicação de fosfatos via adubação, os quais tem preferência pelos sítios de troca que 
poderiam ser ocupados pelo SO4

2-. Logo, visando repor esse nutriente aos sistemas de 
cultivo, o gesso agrícola surge como uma excelente opção, podendo conter 
aproximadamente 15% de S. Em revisão recente, avaliando a resposta das culturas ao 
gesso, Tiecher et. al. (2018) observaram que os níveis críticos de solo utilizados para a 
recomendação de gesso em solos tropicais não são os mesmos observados em solos 
subtropicais sob sistema de plantio direto, e podem ser diferentes para leguminosas e 
gramíneas. 

Nesse sentido o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito residual de níveis de 
saturação por bases, modo de aplicação de calcário e gesso agrícola associado a calagem 
sobre os teores de SO4

2- num Latossolo.  
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2        MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O experimento foi implantado em 2012 na Fazenda experimental da Cooperativa 
Agroindustrial Mourãoense-COAMO, localizado em Campo Mourão, estado do Paraná. 
Segundo a classificação de Köppen, o clima nesta região é classificado como (Cfa). O solo 
da área foi classificado como um Latossolo Vermelho distroférrico com textura muito 
argilosa (74% de argila). 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos com tratamentos ao 
acaso em esquema fatorial 2 x 4 + 3, referente a duas formas de aplicação de calcário 
dolomítico: superficial (CS) e incorporado (CI) e 4 níveis almejados de saturação por bases 
(V%), correspondentes a 50 (natural), 60, 70 e 90%. Três tratamentos adicionais foram 
avaliados envolvendo o uso do gesso agrícola (G) sendo: V% 60 + 3,71 Mg ha-1 de gesso 
agrícola (60G50); V% 70 + 3,71 Mg ha-1 de gesso agrícola (70G50) e V% 70 + 7,42 Mg ha-

1 de gesso agrícola (70G100). A incorporação do calcário foi realizada por meio de arado 
de aiveca de duas hastes com profundidade efetiva de incorporação de 0-20 cm, seguida 
por uma gradagem com grade aradora contendo 20 discos de 28” e posteriormente efetuou-
se a gradagem leve com grade contendo discos de 20” objetivando nivelar o solo. As doses 
de gesso foram calculadas em função do teor de argila de 74%, multiplicando-o por 50 e 
100, para as menores e a maior dose de gesso, respectivamente.  

Nos dias 18 e 19 de maio de 2016 (cerca de 48 meses após a aplicação) foram 
efetuadas amostragens de solo. As profundidades foram estratificadas em seis níveis, 
sendo 0,00-0,05; 0,05-0,10 e 0,10- 0,20 m realizadas com pá de corte e de 0,20-0,30; 0-30-
0,40 e 0,40-0,60 efetuadas com auxílio de trado holandês. Do momento da aplicação até a 
amostragem foram cultivadas quatro safras de soja e trigo. A extração do S-SO4

2- foi 
realizada por íons fosfato (500 mg L-1 de P) em ácido acético 2,0 M L-1 na proporção solo: 
extrato 1:2,5 e posterior determinação pelo método turbidimétrico (devido a precipitação do 
S-SO4

2- pelo cloreto de bário) em espectrofotômetro (EMBRAPA, 2009).  
Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância por meio do teste F de 

Snedcor a 10% de probabilidade. Constatando-se variância significativa entre a média dos 
tratamentos adicionais procedeu-se o teste de SNK a 10% de probabilidade. Independente 
da significância pelo teste F (p<0,10) nas interações prosseguiram-se desdobramentos 
necessários para diagnosticar possíveis efeitos da interação. Para o fator manejo com 
apenas 1 grau de liberdade o F foi conclusivo. Os fatores quantitativos foram submetidos a 
análise de regressão, testando-se o efeito linear e quadrático. Os gráficos foram elaborados 
no software SigmaPlot (Systat Software). 

 
3         RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  
Entre a aplicação de calcário e gesso agrícola houve uma precipitação acumulada 

de aproximadamente 9343 mm. Constatou-se que aos 48 meses após aplicação dos 
tratamentos os níveis de V% em superfície não alteraram os teores de SO4

2- nas camadas 
superficiais e subsuperficiais do solo (Gráfico 1). Os resultados demonstram aumento nos 
teores de SO4

2- em profundidade. Ao considerarmos a média dos teores na camada 
superficial (0,00-0,20 m), tem-se a classe de interpretação de “alta” disponibilidade 
(PAULETTI & MOTTA, 2017).  

Em relação a incorporação do calcário, os níveis de V% não alteraram os teores de 
SO4

2- nas camadas superficiais do solo. Do mesmo modo não houve alterações para as 
camadas subsuperficiais de 0,30-0,40 e 0,40-0,60 m. No entanto para a profundidade de 
0,20-0,30 m, ajustou-se o modelo polinomial de segunda ordem, com ponto de mínimo no 
V% estimado de 69%, com o mínimo da função, sendo 4,28 mg dm-3 de SO4

2-, ocorrendo 
aumento nos teores acima desse valor (Gráfico 1D). Possivelmente os resultados se devem 

https://software.com.br/c/fabricantes/systat-software
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a repulsão do íon SO4
2- pelo aumento do pH devido a calagem, sendo condizentes com as 

alterações observadas no pH para essa profundidade (dados não apresentados). Em 
relação a fonte de variação fatorial vs. adicionais, não houve efeito significante apenas na 
profundidade de 0,00-0,05 m, sendo observadas alterações nas demais profundidades 
(0,05-0,60 m). 

Na camada de 0,05-0,10 m, observou-se efeito residual, porém de baixa magnitude 
do uso do gesso, cujo 60G50 superou V% de 50 e 60 em CS (Gráfico 1B). Já na camada 
de 0,10-0,20 m, 60G50 e 70G100 diferiram e superaram os três menores níveis de V% da 
CS, além do V% 60 e 90 em CI, evidenciando maiores teores de SO4

2- nas camadas mais 
profundas, devido ao efeito residual da aplicação do gesso e preferência desse íon em ser 
retido em profundidade. Basso et al. (2015) observaram que a profundidade de 0,20-0,30 
m possui alta capacidade de reter SO4

2- em contraste as camadas mais superficiais.  

 

 

Gráfico 1. Teores de sulfato (SO4
2-) em diferentes profundidades (m) do solo: 0,00-0,05 (A), 0,05-

0,10 (B), 0,10-0,20 (C), 0,20-0,30 (D), 0,30-0,40 (E) e 0,40-0,60 (F) após 48 meses da aplicação de 
calcário e gesso. Letras diferentes nas barras diferem entre si (p<0,10). A barra vertical representa 
a DMS entre cada tratamento adicional vs. fatoriais pelo teste Dunnett (p<0,10). 

Na profundidade subsequente (0,20-0,30 m), constatou-se que mesmo passados 48 
meses da aplicação, os tratamentos 60G50 e 70G100 apresentaram maiores teores de 
SO4

2- que as saturações por bases de 60 e 70% em CI (Gráfico 1D). Ainda, na camada 
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0,30-0,40 m, o tratamento 60G50 manteve o comportamento significativo citado na camada 
acima, todavia 70G100 foi superior a todos os tratamentos da CI, além dos dois menores 
níveis de V% em CS. Na camada mais profunda, dentre as amostradas (0,40-0,60 m), 
70G100 revelou teores de 17,04 mg SO4

2- dm-3, que o fez diferir e superar todos os demais 
tratamentos fatoriais (Gráfico 1F). Pauletti & Motta (2017) citam efeito residual mínimo de 
cinco anos de doses de gesso agrícola de 700 a 3200 kg ha-1. Caires et. al. (2004) 
observaram aumento nos teores de SO4

2- até 0,60 m após 43 meses da aplicação de gesso. 
De modo similar, Churka Blumm et. al. (2013) observaram efeito do gesso após 13 anos da 
aplicação, evidenciado pelos teores de Ca e SO4

2- em camadas mais profundas. 

 
4        CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas condições em que o experimento foi realizado, observou-se efeito residual do 
gesso agrícola passados 48 meses da aplicação, sobretudo nas camadas subsuperficiais.  

A calagem superficial não alterou a disponibilidade de sulfato, e de modo similar os 
níveis de saturação por bases na calagem incorporada não alteraram os teores de sulfato 
no perfil do solo, exceto na camada subsuperficial de 0,20-0,30 m.  
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