
CALC&RIO E GESSO EH UH LATOSSOLO VERHELHO-AHARELO 

CULTIVADO COH UHA PASTAGEH CONSORCIADA DE SOJA

-PERENE E COLONI�O 

MARIA TEREZA COLOZZA 

Orientador. Prof. Dr ANTONIO ROQUE DECHEN 

Dissertaç apresentada a Escola 
�3 tl JJ, (? r· i cJ r- d {·? r· :i e u. 1 t tt ·r Z:'!. � 

1 

L. u. i :.:t: d F:� 

Paulo, para obtenç 
ronomia, �rea de 

Concentraç · Solos e Nutriç 



Ficha catalográfica preparada pela 
Divisio de Bi liot2ca e Documcntaç5o 

cultivado com uma pastagem consorciada 
2 coloniâo. Piracicaba, 

1. Calcirio em latossolo 2rm2lho-amarelo - Ef21t 
2. Capim coloni�o-soja - Consorcia�io 3. Gesso em la
tossolo vermelho-amarelo - Efeito 4. Pastagem consor
ciada - Teor de nutriente 5. Solo - Calagem I. Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz,
rn::,.



i í i 

CALC�RIO E GESSO EN UN LATOSSOLO VERNELHO-ANARELO 

CULTIVADO COH UNA PASTAGEM CONSORCIADA DE SOJA

-PERENE E COLONIXO 

MARIA TEREZA COLOZZA 

Aprovada em 26-03-93 

Comissão Julgadora: 

ProT. Dr. Antonio Roque Dechen 

ProT. Dr. Francisco Antonio Monteiro 

Dr. Joaquim Carlos Werner 

ESALQ/USP 

ESALQ/USP 

IZ/CPA/SAA 

Roque Dechen 



Aos meus queridos pais e irmios r

pelo apoio e incentivo prestados 

em todos os momentos. 

OFERECO. 

iv 



AGRADECXNENTOS 

Ao Prof. Dr. Antonio Roque Dechen, pela 

orienta�io dedicada na realiza�io deste trabalho; 

Ao Pesq. Cient. PhD. Joaquim Carlos Werner, 

pela aten,io especial, sugesties e transmissio de conheci

mentos técnicos; 

Aos funcionários da Se�ão de Nutri,ão de 

Plantas Forrageiras do Instituto de Zootecnia, na pessoa da 

senhora Maria Alice Crestani e dos Senhores Antonio Marco 

Pigato e Flávio Rubens de Jesus, pelo valioso auxílio pres

tado durante a condu,io do experimento; 

Ao Prof. PhD. Francisco Antonio Monteiro. 

pelo acompanhamento da fase experimental; 

� Pesq. Cient. Eliana Aparecida Schammass, 

pela colabora�io durante as análises estatísticas; 

� Srta. Maria Cristina Maceira Puente. pelo 

trabalho de datilografia; 

Aos funcionários do Laboratdrio de Análises 

Minerais da Se�io de Nutri�io de Plantas Forrageiras do Ins

tituto de Zootecnia, pela real iza�io das análises; 

� Blbl. Katia Maria de Andrade Ferraz, pela 

revisão das refer&ncias bibliográficas; 

V 



À Petrofértil - Petrobrás Fertilizantes S/A, 

pelo auxílio financeiro r para execu�io do projeto; 

À Coordena�ão do Aperfei�oamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES>r pela concessão de bolsa de estu

dos� 

E a todos que de alguma maneira tornaram pos

sível a realiza�io deste trabalho. 

vi 



SUN-'RIO 

RESUMO 

SUMMARY h u a u u u u H • n • n n u a u N n u a " h n • n n n n u n n n • n • n n u u • n n n n p n 

1. INTRODUÇÃO

2. REVISÃO DE LITERATURA u • • n n n n n n u u n u u n n n # u tt n u n n 

Considera�Bes sobre acidez dos solos n n n n • n n u n 

2.2. Respostas da soja-perene à calagem 

2.3. Respostas do coloniio à calagem 

2.4. Considera�3es sobre o uso do enxofre em solos 

Teor de enxofre e a rela�io N/8 em soja-perene 

e colonião 

Respostas da soja-perene ao gesso 

2.7. Respostas do colonião ao gesso 

2.8" R�spostas da consorcia�ão soja-perene e colo-

n i fü.> ao gesso 

Associa�io calagem e gesso em pastagens 

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.L Local

3 .. 2. Solo 

Espicies estudadas 

3.4. Preparo do solo e calagem 

a.5. Semeadura

�� .. 6. Aduba�io 

Trat 01:; c:u 1 t ura is 

Página 

1. 

5 

5 

9 

i7 

'!'l'"\ 
e:.,::. 

33 

36 

39 

42 

44 

44 

44 

4 i::· ... , 

45 

46 

47 

48 

vi 



vi i i 

3.8. Delineamento experimental................... 49 

3.9. Colheitas e preparo de amostras ••••••••••••• 50 

3.10. Anilises químicas das plantas •••••••••••••• 52 

3.11. Anilise química do solo •••••••••••••••••••• 

3.12. Dados meteorológicos ••••••••••••••••••••••• 

~3.13. Anil i se\!. estat íst icas ............. » ••••••••• 

4.1. Solo ........................................... 57 

4.1.1. Efeitos do calc'rio nas características 

químicas do solo ....................... 57 

4.1.2. Efeitos do gesso nas características 

químicas do sole) 8",· 
,,} 

4.2. Efeitos do calcirio nas forrageiras 106 

4.2.1. Produ~io de matéria seca da soJa-pere-

ne? do colonião e da consorcia~ão soja-

-perene + coloniio 10é 

4.2.2. Teores de proteina na soja-perene e no 

colonião .. ., .. lSH .. uua ... ta#aRatU .... H • ., ...... ha.nh 116 

4.2.3. Quantidade total de proteína da soja-

-perene. do coloniio e da consorcia~ão 

soja-perene + colonião 120 

4.2.4. Teores de nutrientes e rela~io N/S •••• 125 

4.2.4.1. Soja-perene i2~:5 

4.2.4.2. Coloniio ••••••••••••••••••••• 134 



4.3. E~eitos do gesso nas ~orrageiras ••••••••••••• 144 

4.3.1. Produ~io de matiria seca da soja-pere-

ne? do coloniio e da consorcia~io soja-

perene + coloniio U A • • • • n U UH. » u " n • • u " " A 

4.3.2. Teor de proteína da soja-perene e do 

coloniio 

4.3.3. Quantidade total de proteína da soja

-perene. do coloniio e da consorcia~io 

soja-perene + colonlio 

144 

15:1, 

156 

4.3.4. Teores de nutrientes e rela~io N/S •••• 161 

4.3.4.1. Soja-perene 

4.3.4.2. Coloniio ••• n ••••••••••••••••• 172 

5. CONCLUSõES 180 

REFERiNCIAS BIBLIOGR'FICAS ••••••••••••••••••••••••••• 183 

APêNDICE ........................................... n • • 20::~ 



CALC~RIO E GESSO EM UM LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO 

CULTIVADO COM UMA PASTAGEM CONSORCIADA DE SOJA

-PERENE E COLONI~O 

RESUMO 

Autora: MARIA TEREZA COLOZZA 

Orientador: PROF. DR. ANTONIO ROQUE DECHEN 

O experimento ~oi conduzido em parcelas, em 

área situada na Esta~io Experimental do Instituto de Zootec

nia, em Nova Odessa, Estado de aio Paulo. Estudaram-se os 

e~eitos de doses de calcário dolomitico e de gesso sobre a 

produ~io de matiria seca. teor de proterna, quantidade total 

de prot e í fH:\ r compos i ~íio qu í mica da so,; a-perene (~.Qn.Q.t..t.mj.A 

lâ!J.ruu ... LL (Wight i i 8. Arn.) L.ackey cv. Tinaroo) e coloniio <ta.:::. 

o.lJ;..Wll. tna):.ü.m.!J.ID. ~Jacq. cv. IZ-i). Na cemsorc i a~io soj a-perene e 

coloniio estudaram-se a produ~io de matiria seca e a quanti

dade total de proteína. Os e~eitos dos insumos sobre as 

principais características qu{micas do solo ~oram veri~lca

das em duas profundidades. 

Utilizou-se um solo Latossolo Vermelho-Ama

relo distró~ico e avaliaram-se tris doses de calcário do

lomítico (0; 1.6 e 3.2t/ha) combinadas com tris doses de 



gesso (0; 300 e 600kg/ha). Os nove tratamentos obtidos foram 

dispostos em blocos ao acaso, com trls repeti~ies. 

Durante o período experimental de 4 anos efe

tuaram-se onze cortes na soja-perene e quatorze cortes no 

colonlio. 

A aplica~io do calc~rio dolomftico foi reali

zada 98 dias antes da semeadura das esp~cies. enquanto que 

as doses de gesso foram aplicadas. por ocaslio da semeadura, 

somente nas linhas da leguminosa. e nos anos seguintes em 

cobertura em toda a parcela. Realizou-se uma aduba~io b'sica 

diferenciada para cada esp~cje. Durante o decorrer do expe

rimento efetuaram-se aduba~ies de reposi~io para potássio. 

fósforo e micronutrientes. 

Verificou-se que as doses de calcário dolom{

tico reduziram a acidez potencial e os teores de alumínio~ 

elevaram o pH. os teores de c'lcio e magn~sio trocáveis e a 

porcentagem de satura~io por bases do solo. durante os qua

tro anos do experimento. 

As doses de gesso utilizadas fizeram variar 

significativamente, os teores de c~lciop pot~ssio. alumínio 

troc'vel. enxofre (S04m-), acidez potencial, soma de bases. 

capacidade de troca de c~tionsr satura~io por bases e por

centagem de satura~io por alumínio na profundidade de 0-20cm 

e 20-40cm do solo, ocorrendo diferen~as entre anos. At~ a 

profundidade de amostragem realizada neste experimento, nio 

se detectou arrastamento de cátions pelo gesso. 
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Devido às condi~ões de acidez do solo em 

estudar a soja-perene nio conseguiu se estabelecer na 

austncia de calagem; 

A partir do terceiro e quarto anos a soja-pe

rene e o coloniio apresentaram aumentos signi~icativos de 

produ~io de mat'ria seca e quantidades totais de proteína 

com a aplica~io das doses de calcirio r sendo que. para a 

consorcia~io. a resposta ocorreu nos quatro anos. A resposta 

do coloniio à calagem i atribufda às maiores quantidades de 

nitrogtnio incorporado ao sistema pela soja-perene. que ~oi 

tanto maior quanto 

resposta direta do colon/io à aplica~io do corretivo. 

Os teores de proteína do coloniio a partir do 

segundo ano aumentaram signi~icativa e linearmente em ~un~io 

das doses de calcário estudadas. 

As produ~ões de mat'ria seca e as quantidades 

totais de proteína da soja-perene e da consorcia~io soJa-pe

rene + coloniio apresentaram diferenças significativas com 

apllca~io das doses de gesso, com varia~ões entre anos, en

quanto que para o coloniio nio ocorreram. durante os quatro 

anos. 

O emprego das doses de calcirio dolomftico 

resultou em varia~ões significativas nos teores de cálcio. 

magnisio. ferro. manganis e zinco na matiria seca da soja

perene e coloniio. sendo que os teores de potássio do colo

nlio tambim apresentaram diferenças significativas. com va

ria~ões entre anos. 



A aplica,io das doses de gesso resultou em 

varia,Zes significativas nos teores de c~lcio. masnisio. po

t~ssio e enxofre encontrados na matiria seca da soja-perene T 

com varia,Zes entre anDS e nos teores de c~lcio encontrados 

na matiria seca dD coloniio durante os quatro anos. 



LIHING AND GYPSUH APPLICATION TO A PERENNIAL 

SOYBEAN - GUINEA GRASS HIXED PASTURE 

SUHHARY 

Author: MARIA TEREZA COLOZZA 

Aclviser: PROF. OR. ANTONIO ROQUE OECHEN 

A plot's trial was conducted. at Esta~&o 

Exp~rimental do Instituto d~ Zootecnia. in Nova Odessa. 

State Df 8&0 Paulo_ The effects Df clolomitic lim~ston~ and 

gypsum rates upon th~ dry matter pracluctlan. protein 

cont~nt, total protein quantity. and chemical composition Df 

p~r~nn i ,:\ 1 sQyb~an (~.~.Q.n.Ql.Qllj..iiL_ . ...wJ .. !il.h.til. (W i ght i i 8. Arn .• ) 

L a c 1< ~ y c v .. T i n a r Q o ) a n d 9 u i n ~ a 9 r as s (f.~..a.ll.l.1:'.!..Ull_ . ...lll$.\J;tl.lll.!J.m.·.,J ac q .. 

cv. IZ - 1) wer~ studied. In th~ p~r~nnial soyb~an and 

guin~a grass mixture. dry matter production and total 

prQt~in quantity Th~ ~ffects af th~ 

fertilizers on the maln soi1 chemica1 characteristics were 

verified in two depths. 

Three dQlomitic limestone's rates (0, 1.6 and 

3.2t/ha) combined with three gypssum rates (0' 300 and 

600kg/ha) were evaluated. using a distrophic Red-Yellow 

LatQssol. The nine treatments were placed in a randomized 

complete block design with three replications. 



Ouring the experimental period. eleven and 

fourteen cuts were made on perennial soybean and guinea 

grass, respectively. 

The dolomitic limestone rates were applied 98 

days before sowing the species, whlle the gypsum rates were 

applied at planting time. only in the legume rows. and 

broadeasted over the whole plot in the following years. A 

basie fertilization differenciated for each specles was 

performed. Ouring the experimental periad dresslng 

fertilizatians ta patassium. phasphorus and micranutrients 

were made. 

The dolomitic I imestone reduced the potencial 

aeidity and the aluminum leveis. and raised the pH. the 

exchangeable calcium and magnesjum leveIs and the percentage 

af sail saturatian basis. during the faur years af the 

experimento 

variation in 

The gypsum doses used caused a significant 

the ca)cium. patassium. and exchangeable 

aluminium. and 804 -- leveIs, in the potencial acidity, basis 

sum. cation exchange capacity, basis saturatian and alumlnum 

percent saturation at the soil depths af 0-20cm and 20-40cm. 

with dlfferences between years. Up to the sample depth used 

in this experiment. no cations dragged by the gypsum were 

deteeted. 

Oue to the aeid soil candltions. perenn!al 

saybean cauld not be establlshed in the absenee af lime. 
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After the third and fourth years both 

perennial soybean and guinea grass presented signifieant 

inereases in dry matter produetion and total proteln 

quantities with the applieat ion of lime rates. while for the 

mixture the responses oeeurred during the four years. The 

guinea grass response to lime Is attributed to the highest 

quantities of nitrogen ineorporated to the system by the 

perennial soybean. whieh inereased with the inerease in the 

lime rates. This effeet on nitrogen supply was eonsidered 

more effeetive than a direct response of guinea grass to the 

applieation of lime. 

The guinea grass protein leveIs inereased 

signifieantlyand linearly aceording to the lime rates 

applied. after the seeond year. 

Dry matter produetions and total protein 

quantities of perennial soybean and of the mixture perennial 

soybean + guinea grass presented signifieant differences 

with the applieation of gypsum rates. with variation between 

years observed. No variation oecurred for the guinea grass. 

during the four years. 

The use of dolomitie limestone rates resulted 

In significant variation in the coneentrations of ealeium. 

magnesium. iron. manganese and zine in the dry matter of 

perennial soybean and guinea The potassium 

coneentrations of guinea grass also showed signifieant 

differenees. with variations among years. 
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The appicatlon of gypsum rates resulted in 

significant variation in the concentrations of calcium~ 

magnesium p potassium and sulphur in the dry matter of 

perennial soybean r with variat ion among years. and in the 

calcium concentratlons in the dry matter of guinea grass 

during the four years. 
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1. XNTRODUC~O 

As leguminosas forrageiras capazes de apro

veitar D nitroginio atmosfirico. na forma de nitroginio 

prontamente utiliz'vel pelas plantas. representa uma alter

nativa econ6mica de introduzir esse nutriente no sistema so

lo-planta. Geralmente. os fert ilizantes nitrogenados sio de 

alto custor alim de sua simples adi~io nio preencher as ne

cessidades de prote(na. principalmente nos per (odos secos. 

em que as leguminosas superam em muito as gram(neas em valor 

nutritivo. 

A manuten~io de um pasto produtivo depende de 

um sistema de manejo adequado e do fornecimento de quantIda

des adequadas de nitroginio. alim dos outros nutrientes mi-

nerais. A inclusio da leguminosa na pastagem seria uma al-

ternativa para fornecimento de nitroginio. 

As 'reas tradicionalmente ocupadas com ativi

dades pecu'rias. ocorrem predominantemente em condi~aes de 

solos que sio originalmente 'cidos e de baixa fertilidade ou 

naqueles originalmente mais f~rtejs. que levados lquela con

di~io pelo uso se tornaram menos firteis. Se as necess'rias 

exigincias nutricionais ao crescimento das forragelras ou 

aos processos de nodula~io e fixa~io de N. em leguminosas 

i 



nio forem atendidos. o sucesso no estabelecimento e manuten-

~io de pastagens altamente produtivas ser~ comprometido. 

Um dos fatores que tem limitado a implanta~io 

de pastagens consorciadas, no Estado de Sio Paulo e demais 

reglies do Brasil Central. é a acidez do solo. A corre~io 

dessa acidez pela pr~tica da calagem visa propiciar ~s plan-

tas. condi~ies favor~veis ao seu pleno desenvolvimento. 

Diversos trabalhos de pesquisa relatam os 

efeitos benéficos da adi~io de calc~rio ao solo, sobre pro-

du~io. nodula~io e fixa~io de N~ pelas leguminosas trapj-

A def/ciincla de enxofre pode constituir um 

grande problema de fertilidade nos solos tropicais, princi-

palmente nos solos arenosos e em ~reas muito lixiviadas. As-

sim. pesquisas tim demonstrado efeitos positivos da aplica-

~io de enxofre em leguminosas. gramíneas e outras culturas. 

Essas respostas foram verificadas principalmente em solos 

sob vegeta~io de cerrado e com baixo teor de matéria orgi-

nlca ou em ~reas de cerrado em que se usaram adubos concen-

trados (uréia, superfosfato triplo, fosfato de amBnio) isen-

tos de enxofre. 

Uma fonte alternativa de enxofre é o gesso 

agrrcola que é o sulfato de c~lcio dihidratado e é um sub-

produto da obten~io do ~cido fosfórico. utilizado na fabri-

ca~io de superfosfato triplo e fosfatos de amanio. Para cada 

tonelada de P~O~ produzida, atualmente. produz-se 4.2 tone-

ladas de gesso. 



Até o final do ano de 1991. estima-se que o 

gesso acumulado junto ~s f'bricas de 'cido fosfórico. insta

ladas no Brasil. representava uma reserva de 29 milhSes de 

toneladas. correspondentes a cerca de 5.5 milhies de tonela

das de enxofre recuper'vel e equivalentes a 625 milhies de 

dólares <BARTI & ALBUQUERQUE. 1992). 

Além de sua elevada disponibilidade no mer

cado. o gesso constitui-se em uma das alternativas mais pro

missoras como fertilizante. principalmente como fonte de en

xofre para as culturas. além desse produto ser efetivo num 

enriquecimento mais r'pido em c'lcio das camadas mais pro

fundas do perfil do solo. Entretanto. a sua apllcacio para 

tal fjm deve ser feita com restrlcies. porque ela pode con

duzir a um desequilíbrio na relacio das bases do solo ou a 

lixivjacio indeseJ'vel de outras c'tlons. como por exemplo. 

pot'ssio e o magn4sio. Segundo RITCHEY et aI. (1981) para 

evitar, em parte. os efeitos negativos da aplicacio do ges

so. esta deve ser combinada ~ calagem (com calc'rio dolom{

tlco) para que nio ocorra um desequilíbrio de c'tions no so

lo e sejam reduzidas as perdas de pot'ssio. 

A pesquisa mundial e brasileira sabre a uti-

1 izacio do gesso em pastagens. suas implicacies econ6mlcas. 

seu comportamento no solo e seu aproveitamento pelas plan

tas. encontra-se ainda. praticamente. na sua fase inicial. 

necessitando portanto de estudos mais aprofundados. Traba

lhos na literatura sobre o emprego do calc'rio seguido do 
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gesso ou da usa conjunta das dais. entretanto~ i ainda muito 

I imitadoR 

Em vista das motivas expostas? a presente 

trabalha teve par objetivas: 

- determinar as efeitos de doses de calc~rio e de 

gesso. na produ~io de matiria seca. teares de proteína e 

quantidades totais de prote;na numa consorcia~io de soja-pe

rene e coloniio cultivadas em sala de cerrada da Estada de 

8io Paulc); 

verificar a influincia da calc~rio e da gesso 

nos teares de nutrientes da soja-perene e da coloniio; 

- observar passíveis altera~ies químicas acorridas 

na sala em fun~io da emprega da calc~rio e da gesso. 

4 



2. REVISaO DE LITERATURA 

2.1. Considera~ões sobre acidez dos solos e ca-

lasem 

A grande maioria dos solos brasileiros sio 

icidos. com um alto grau de intemperiza~io. geralmente apre-

sentando uma baixa capacidade de troca catl8nica. que i ocu-

pada em sua maior parte por hidroginlo e alumínio trociveis. 

e em conseqUincia o pH i baixo e a satura~io por alumínio i 

alta. Os dados de LOPES (1984) ao estudar 518 amostras de 

solos representativas do cerrado, revelaram com n~meros a 

típica condi~io icida destes solos. Solos com acidez midia 

(pH em igua de 5.0 a 5.9) foram encontrados em 50.2% das 

amostras enquanto 48.3% apresentavam acidez elevada (pH em 

igua abaixo de 5). Verificou ainda que 58% dos solos si-

tuava-se numa faixa de pH (em igua) entre 4.8 e 5.2. Os da-

dos para os valores de alumínio trocivel (AI3.) encontravam-

Al/100cm3 ) para 91% das amostras e 78.6% destas amostras 

apresentavam problemas devido ~ falta de equilíbrio entre 

concentYa~io de bases e alum{nio. Os valores para a capaci-

dade de troca de citions (CTC) efetiva foram muito baixos. 

menores que 4meq/100cm3 • em 97% das amostras estudadas. Alim 

da CTC, a satura~io por bases tambim i baixa e foram encon-



trados valores m~dios de 0.25; 0.09 e 0.08meq/100cm3 de solo 

para os c~tions troc~veis cálcio, magn~sio e pot~ssio, 

Y'espect ivamE~nten 

A acidez do solo ~ originada de diversos ~a

tores e afeta o desenvolvimento e a produ~io das plantas, 

seja pelo efeito direto que é a influincia da concentra~io 

hidrogeni8nica sobre a planta seja pelos efeitos indiretos 

como; a) solubilidade de elementos tóxicos como A13+ e Mn 2 +; 

b) in~luincla positiva ou negativa na disponibilidade de ma

cro e micronutrientes para a planta; c) Influincia na ati

vidade da mat~ria orginica e na fixa~io biológica de N~ do 

ar atmosf~rico (MALAVOLTA. 1985). 

O alumínio troc~vel ~ o c~tion dominante nas 

condl~ies de solo ~cido (COLEMAN & THOMAS, 1967) e ocupa 

grapde parte desses solos. O trabalho de OLMOS & CAMARGO 

(1976) mostrou a ocorrincia generalizada de alumínio troc~

vel na maioria dos solos brasileiros. 

O alum{nio troc~vel aparece no solo de duas 

maneiras: por dissolu~io de hidr6xido de alumínio amorfo e 

c·ristalino f.~m meio ~cido e POI~ decomposi~io de minerais de 

argila. tamb~m em meio ~cido. A forma~io de monBmeros e 

polímeros de alumínio ~ repons~vel por parte da acidez po

tenc ial (MELLO. 1985). 

V~rios trabalhos, entre eles os de CATANI & 

ALONSO (1969), MELLO (1977) e QUAGGIO (1983) demonstraram 
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troc'vel e que em pH em 'gua entre 5.4 e 5.8 aproximadamente 

J' nio existe o referido cátion na forma trocável. 

Para as plantas. o alumínio ~ o principal 

elemento tdxico associado ~ acidez dos solos. Sua açio se 

faz sentir nas raízes das plantas. que paralizam o seu cres

cimento e sofrem alteraçies morfoldgicas profundas. Gomo 

conseqUincia das alteraçies no desenvolvimento das raizes. a 

sistema radicular como um todo. ~ pouco desenvolvido e. em 

condiçies de campo. pode acarretar reduçies significativas 

na capacidade de absorçio de 'gua e nutrientes contidos nas 

camadas subsuperficiais do solo, induzindo maior susceptibi

lidade das plantas ~s deficiincias hídricas e nutricionais 

durante períodos curtos de estiagem. com reflexos negativos 

na produtividade (FURLANI. 1989). 

Um segundo efeito do alumínio se refere ~ 

capacidade de fixaçio do fdsfaro em formas menos disponíveis 

no solo elou nas plantas (TISDALE et aI •• 1985). 

Segundo MALAVOLTA (1980). as relaçies entre 

alumínio e fdsforo tim sido muito estudadas. mas nio foi 

estabelecida ainda explicaçio para o principal efeito obser

vado (a precipitaçio do fosfato pelo AI) que resulta em pro

dutos de baixa solubilidade no meio. na superfície da raiz. 

nos espaços intercelulares e nos tecidos condutores. 

Gomo o alumínio. o manganis pode. também. se 

apresentar em quantidades tdxicas em condiçies de alta aci

dez do solo (pH abaixo de 5.0), provocando decréscimo na 

produtividade das culturas. 
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A acidez do solo in~luencia. também. a dispo

nibilidade dos nutrientes para as plantas. Segundo MALAVOLTA 

(1985). para os micronutrientes cobre. ~erro. mangan@s e 

zinco a eleva~lo do pH causa progressiva insolubiliza~lo 

desses elementos e portanto. diminui~lo na disponibilidade. 

Ao contr~rio do que acontece com moli~d@nio. nitrog@nio. 

~ds~oro. enxo~re. c~lcio e magnésio que t@m as suas disponi

bilidades aumentadas quando o pH sobe. Para MALAVOLTA 

(1979), quando o pH est~ entre 6,0 e 6.5 a disponibilidade 

dos macro e micronutrientes para a planta ou é m~xima ou nlo 

é limitante. 

A pr~tica mais empregada para corrigir a aci

dez excessiva do solo é a da calagem. que além de aumentar o 

pH e os teores de ea e Mg, pode reduzir o alumínio. o manga

n@s e o ~erro tdxicos e pode promover e~eitos importantes 

para a ~ertilidade do sol6 como: a) aumento da atividade 

bioldgica no solo devido ao aumento do pH até próximo k neu

tralidade. portanto a ~ixa~lo de N~ pelas leguminosas e a 

mineraliza~lo da matéria orginica. com conseqüente libera~io 

de N. P e S slo ~avorecidos com a aplica~lo de calc'rio no 

solo, b) aproveitamento mais e~iciente pelas culturas de 

adubos ~os~atados no solo; c) aumento na eTC (cargas negati

vas); d) melhoria nas condi~ies ~ísicas do solo; e) aumento 

na disponibilidade de P e Mo; ~) diminui~lo na llxivia~lo de 

pot~ssjo aplicado (LOPES, 1989). 

Basicamente. slo utilizados tr@s métodos para 

determinar a necessidade de calagem em solos no País: a) 



crlt~rio baseado nos teores de alumínio. cilcio e magn~sio 

trociveis; b) mitodo do tampio SMP; c) mitodo baseado na 

eleva~io da satura~io por bases (RAIJ. 1981). 

No Estado de Sio Paulo. a partir de 1983 o 

Instituto AgronBmico de Campinas passou a fazer recomenda~io 

de calcirio pelo mitodo baseado na correla~io entre pH e 

satura~io por bases. divulgado inicialmente por CATANI & 

GALLO (1955) e reformulado por QUAGGIO et aI. (1983). Tal 

mitodo constitui uma alternativa precisa e flexível. uma vez 

que permite o cilculo da dose de calcirio para qualquer n{

vel de satura~io por bases. entre o atual do solo e aquele 

referente a pH 7.0. porim exige estimativa precisa do nlvel 

de satura~io por bases adequado para as diversas culturas. 

cultivares e sistemas de manejo adequado. 

2.2. Respostas da soja-perene à cal agem 

A corre~io da elevada acidez e fatores 

interligados. como os níveis tóxicos de alumínio e/ou man

ganis e das deficiincias nutricionais. ~ imprescindível para 

aumentar a produ~io de forragem e a fixa~io de nitroginio 

nas leguminosas. 

Segundo ANDREW (1962) os efeitos da acidez do 

solo na nutri~io das leguminosas podem ser desdobrados nos 

efeitos da concentra~io de {ons hidroginio. deficiincias de 

cilcio e molibdinio e níveis tóxicos de alumfnio e manganis. 

MUNNS & FOX (1977) acrescentaram que a tendincia de diferen-
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tes espécies responderem ~ calagem depende da relativa im

portância do alumínio. manganis. pH. c'lcio p molibdinio ou 

outros fatores relacionados com o pH, em cada solo particu

lar e, também. devido ao comportamento de cada espécie e seu 

R-hlz.o.b..L!J.ro. assoc i ade). e~m reI aç:ão a cada um dest es fi:\t e)res" 

Para algumas leguminosas tropicais. ANDREW & 

HEGARTY (1969) encontraram a seguinte ordem relativa de 

tolerincla ~ toxidez de manganis. comparada com a alfafau 

C~.tr..Q.ililllll.a. 1;?.!J.~"~.!.:.fi:.f.li.\. } at.""'J.J..Q.Si.an.t..I:l.fi:.~. h.!..un..Ll..ÍÃ } I..JJ.t..t.m.tu:Ü.Si. 

b..a.l.f.l.gi.\.lJ.} i:1.a.c:..r .. Q.p. .. t.J ... U .. !J.IlI. 1.ai.h.!·:!r..Q.j.,d.fi:i.\. } I...fi:.!..\.!.:.a.g.lll\. 1.~'!':.Q.!.:.fi:.liÜl.a.l.a. 

} l)"g.Si.Ill.Q.d .. L!.\.IlI. !J.ll.!.:.l .. f.1.a.t..!J.IlI.} t1.~d .. L!.:.a.g.Q. Si.a.t..l .. ~.a. } !ll.H.!.:l.r.1.~ !éLÜlh.t .. U.. } 

t'I.a.!.:.r. .. Q.f:? .. t..Ll..L!J.IlI. a.tr..Q.F.u.u::.f:t!J.Lg.!J.oo. c: v A S i r a t r' o • 

Com relaç:io ~ presenç:a de alumínio na soluç:io 

do solo. ANDREW (1978) comentou que a produç:io de matéria 

lj..!J.Dl L!J.g.P.P...fi:..U.J..a.ll.!J.lll. f:' S.t..!:Ll.Q.~.a.n .. tJ.1.~. l:uJ.ro..L1J .. ~. n i o f o i d e p r i m i d i:\ 

a t é ;;~p p m d e a 1 um í n i o na 1:>0 ll..l.ç: ão • a d e Q.g.~.DlQ.d.j .. !J.!lt LA.l1.!.:.lnai.!J.IlI. e 

I.r. .. .i . .:E.Q.l .. uJ.m. ~.g.llü.p-.Ll.Qi.\.!.\.IlI. .(-' o i d e p r i m i d a c o m 2 p p m • mas n i o c e) m 

lPPIn ou menos ft Ent ret ant o. o cl"esc i ment o de Cli.HJ;;. .. i.I:Ui W .. L9b.t.J ... L 

e t1$~.t:..a..g.Q. l!ir.a.t .. L~a. foi l'Jeveramente: I"eduzido com 0.,5ppm de 

alumínio na soluç:io. Com respeito ~s plantas este autor men

cionou que h' fortes interel<:\ç:ões> nutricionais= Q .. l.!:.U:..,i .. n.fi:. 

l6!..u:.t.h.t...i..,i.. e i:1.~.,i .. Ç.,a.SLQ. l!ir.a.t ... L~.a. li> ão sen s i ve i s; a p H b a i H o • b a i x a s 

disponibilidades de c'lcio. fdsforo e molibdinio e, também. 

i:\ e,·,c eSf:.o d e a 1 um í n i C) e~ man g an is. Por 01.1 t r o '1 ad o. L .. .QÍ.Q.f.1.Qn..Lllir. 

!;u.\..i .. f.litilU.. e ~:.tt .. yJ .. Qi.\.a.ll.t..h.gi.\. h.!.tnü.l.,i..l!ir. f:> i o r' e '1 a t i v a m e~ n t e t: o 1 e r' a n t e s 

a o 1" f a to," e s In e n c i o n a dos. ,J \"~ C.fi:.ll.t..r. .. Qi.\.fi:.Ill.a. I;?.!~.l!ir.t:..f;';.n.l!ir.., t'I.a.t:..r. .. Q.P.: .. t..i .. :::. 
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1 • .lJJ..llt l.ià..t.h.Y.r_Qj~ 7 ~.lil.ID.Q.djJJJll !..\.f.lJ:. .. ln.llJJ.ID. 7 ~.Q.tLiJJ.lll. 1..n.tJJJ::J:..!J..1ll.7 

1...E.!~!;if.ti.\. 1~JJ.~.QJ:..!;i1?..h.a..U\. 7 Ir. .. .Lf.Q.l..L!J..I1l. 1il.ül.I?.j..l.Q.~ P I .. Ll. .. t.Q.lJ.JJ.ID. 

r.JJ.!;iI?.I?..~.l.la.n.!J.Ilt são c on s i der- ad a s p h\n tas i n ter- med i <:\r- i as D 

Dos tr-abalhos de ANDREW (197B) e de ANDREW & 

HEGARTY (1969) e os que ser-ão mencionados a seguir- i possí

vel colocar- a soja-per-ene no grupo das leguminosas for-r-agei

ras mais sensíveis à acidez do solo. 

NEME & LOVADINI (1967) r-ealizar-am experimento 

a campo. com seis anos de dur-a~ão. com soja-per-ene cultivada 

em ter-r-a de cer-r-ado e pH de 4.2. Ver-ificar-am que a aplica,ão 

de 4. 6 e Bt de calc<:\r-io/ha pr-opor-cionou aumentos na pr-odu

~ão de matir-ia seca da soja-per-ene. r-espectivamente. de 69. 

54 e 114%. quandQ compar-ada com a testemunha. Os valores de 

pH no final dos seis anos for-am 5.05; 5.55 e 5.56 par-a as 

respectivas doses de calc<:\r-io. 

SOUTO & DóBEREINER (1969) estudar-am os efei

tos da calagem (sem aplica,io de car-bonato de cálcio e quan

tidade de carbonato de cálcio para elevar- o pH a 6.5) no 

estabelecimento de CihH;; .. l..n.!;i . .L~r.ú.~ Sp .. ·j, e Tinar-oo .. Observa

ram que a aplica,io de carbonato de cálcio. par-a elevar- o pH 

a 6.5. propor-cionou r-edu,ão na absor-,io de manganis e maior 

desenvolvimento e nodula,ão nas plantas. à ipoca do des

baste. Ainda nesta época. o Tinar-oo se mostr-ou mais pr-ecoce. 

com desenvolvimento mais r-ápido e mais sensível à toxidez de 

manganis. Por- ocasiio da colheita final a apllca,ão de car-

bonato apr-esentou efeitos Significativos e positivos na pr-o

du,ão de matir-ia seca. teor- de nitr-oginio. quantidade total 
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de nitroginio e nodula,io expressa em n~mero e peso de nódu

los. das duas leguminosas. sendo que o Tinaroo mostrou-se 

superior em rela,io ao SP-1 apenas na vari'vel mat~ria seca~ 

Um Latossolo Vermelho foi utilizado por JONES 

et aI. (1970) para o cultivo da soja-perene e verificaram 

que a calagem elevou o pH do solo de 4.7 para 7.6 e resultou 

em efeito significativo e positivo na produ,io de mat~ria 

seca e nitroginio total. por~m reduziu os teores de ferro. 

manganis. zinco e boro das plantas. Acr~scimos na produ,io 

de mat~ria seca da soja-perene Tinaroo tamb~m foram obtidos 

por FRANCA & CARVALHO (1970). em um Latossolo Vermelho sob 

vegeta,io de cerrado. quando o pH se elevou de 4.3 para 6.0. 

com o emprego da calagem. 

JONES & FREITAS (1970) cultivaram a soja-pe

rene em Latossolo Vermelho de cerrado onde aplicaram sete 

níveis de calagem que fizeram variar o pH de 4.5 a 6.B e 

verificaram que a produ,io de mat~ria seca da soja-perene 

aumentou at~ o quinto n(vel de calagem (1000kg de c'lcio/ha 

e 120kg de magn~sio/ha). que elevou o pH a 6.4. Foram obser

vados ainda os efeitos posit ivos da calagem nos teores de 

proteína, c'lcio e magn~sio e redu,io nos teores de pot'ssio 

nas plantas. 

RIBEIRO et aI. (1970) realizaram experimento 

a campo com a soja-perene num solo massap~ com pH = 4.5. 

Aplicaram 0. 2 e 4t de calc'rio/ha e obtiveram aumento na 

produ,io de mat~ria seca da leguminosa at~ o maior n(vel de 

calc'rio usado. sendo que os teores de proteína encontrados 
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nos tratamentos que receberam 2 e 4t de calcário/ha foram de 

14.4 e 14.0%. respectivamente. 

O cultivo da soja-perene Tinaroo e soja-pe

rene Comum num Latossolo Vermelho-Escuro (pH = 4.7) foi efe

tuado por CARVALHO et aI. (1971) que adicionaram a este solo 

7t de calcário/ha. proporcionando elevaçio do pH para 5.8. 

Verificaram. nessa condiçio. aumento de produçio de matiria 

seca da soja-perene Comum. enquanto que o nitroginio total 

nas duas leguminosas nio mostrou variaçio significativa. 

Estudando o efeito da calagem no desenvolvi

mento e fixaçio simbidtica de nitroginio em soja-perene Ti

naroo cultivada em Latossolo Vermelho-Escuro fase cerrado. 

FRANCA et aI. (1973) obtiveram. com a aplicaçio de 6t de 

carbonato de cálcio/ha. elevaçio do valor pH de 4.3 para 5.7 

e efeitos significativos e positivos para produçio de mati

ria seca. teores de nitroginio. fdsforo. cálcio e magnisio 

nas plantas. 

Em experimento de campo. LOVADINI et aI. 

(1977>. trabalharam com a soja-perene num Latossolo Ver

melho-Amarelo que apresentava pH 5.0 e alumínio trocável de 

1.0e.mg/100ml. Aplicaram 0; 1.5 e 4.0t de calcário dolomí

tico/ha e obtiveram efeitos significativos e positivos para 

a produçio de matéria seca com a aplicaçio da maior dose de 

calcário e nio obtiveram diferenças significativas entre os 

níveis de 0 e 1.5t de calcário/ha. nos cinco cortes realiza

dos. Com relaçio ~ produçio total de proteína acumulada. dos 

cinco cortes. obtiveram BX de aumento com a aplicaçio de 4t 
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de calc~rio/ha e o teor de proteina neste tratamento foi de 

:1.5%. 

SANTOS et aI. (19B0) estudando. em condi,Ses 

bre um Latossolo Vermelho-Amarelo e um Latossolo Vermelho-

0.6e.mg/100ml. respectivamente. obtiveram aumentos signifi-

cativos na produ,io de mat~ria seca da soja-perene. quando o 

pH foi elevado para 5.4. nos dois solos. A calagem reduziu 

substancialmente a absor,io de zinco e boro em ambos os so-

los e estimulou a absor,io de nitroginio no Latossolo Ver-

melho-Escuro. 

MONTEIRO et aI. C19B3c). em experimento rea-

lizado em casa-de-vegeta,io com solos de seis localidades 

paulistas que apresentavam pH entre 4.7 e 5.3. os quais fo-

ram cultivados com a soja-perene Tinaroo. observaram que a 

ausincia de calagem proporcionou redu,Ses significativas nas 

(pH a 6,0) em todos os solos estudados. A quantidade to-

tal de nitroginio foi significativamente reduzida nos solos 

que apresentavam pH entre 4.7 a 5.2 e as redu,Ses nos teores 

de nitroginio. em geral. estiveram associadas ~s diminui~Ses 

significativas na produ,io de mat~ria seca e quantidade to-

plantas, tamb~m sofreram redu~Ses significativas para cinco 

das seis localidades estudadas. com a ausincia de calagem. 
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Entretanto a presen~a de calagem reduziu significativamente 

a concentra~io de zinco e potissio na soja-perene. 

MONTEIRO et aI. <1983a) cultivaram a soja-pe-

rene Tinaroo num Podzdlico Vermelho-Amarelo varia~io Lar as 

com pH 4.7 e satura~io por bases de 12%. o qual foi sub-

metido a quatro neveis de calagem (0; 0.83; 1.66 e 2.49t/ha) 

que porporcionou eleva~io do pH para 5.1; 5.4 e 5.6 e eleva-

~io do nível de satura~io por bases para 24.8; 34.6 e 44.8%, 

respectivamente. Verificaram que a produ~io de matéria seca 

e nitroginio total da soja-perene foram crescentes até ~ 

maior dose de calcirio dolomít ico estudada e que os valores 

miximos para essas varidveis seriam obtidos com calagens su-

periores ao miximo nível testado. Foi observado. tamb4m. que 

os teores de boro, cobre. ferro, manganis e zinco encontra-

dos na soja-perene sofreram redu~io significativa com o em-

prego das doses de calcirio. 

CARRIEL et aI. (1983) estudando a aplica~io 

de nutrientes em soja-perene Tinaroo, observaram em um expe-

rimento tipo subtra~io. que o tratamento ·completo menos ca-

lagem", em rela~io ao tratamento ·completo" (com eleva~io do 

pH de 6,2) foi responsivel por uma diminui~io 

significativa na produ~io de matéria seca e tendincia de re-

du~io na quantidade total de nitroginio da leguminosa. 

Quanto aos teores dos elementos na planta observaram que o 

cdlcio e magnésio diminu(ram significativamente enquanto que 

os teores de manganis e zinco aumentaram significativamente 

no tratamento em que se omitiu a calagem. 



COLOZZA et aI. (1983) estudaram os efeitos da 

aplicaçio de tris níveis de calcário dolomitico num Podzó

lico Vermelho-Amarelo variaçio Laras (0~ 1.20 e 2.40t/ha) e 

num Latossolo Vermelho-Amarelo fase terraço (0; 3.75 e 

7.50t/ha) ambos cultivados com a soja-perene Tinaroo. Obser

varam para o primeiro e segundo cortes um efeito positivo e 

significativo para a produçio de matiria seca e quantidade 

total de nitroginio. sendo que os maiores acriscimos obser

vados para essas variáveis, nos dois solos estudados. foram 

do nível 

aplicado. 

intermediário para o mais alto nlvel de calcário 

Em experimento de casa-de-vegetaçio, COLOZZA 

& WERNER (1984) cultivaram a soja-perene Tinaroo em um La

tossolo Vermelho-Amarelo cujo pH era 4,7 e alumfnio trocável 

de 2.5e.mg/100ml e verificaram que a aplicaçio de 5,2t de 

calcário/ha elevou o pH para 5,7 e eliminou o alumínio tro

cável, proporcionando deste modo aumento na produçio de ma

tiria seca da soja-perene de 72 e 48% respectivamente para 

primeiro e segundo cortes, aumentos nas concentraçies de ni

troginio. cálcio e magnisio e quantidade total de nitrogi-

nlo. 

PAULINO (1990), estudando o efeito de níveis 

de calcário de 0, 0.93 e 2,79t/ha em um Latossolo Vermelho

Escuro álico (LEa) com pH = 4.2 e 0; 0,40 e 1.60t de calcá

rlo/ha em um Latossolo Vermelho-Amarelo distr6fico (LVa) com 

pH 4.3. observou que estes níveis de calagem proporcionaram 

elevaçio do índice de saturaçio por bases para 18; 32 e 62% 
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e valores de pH 4.1~ 4.4 e 5.3 para o LEa e 31; 38 e 57% de 

satura~io por bases e valores de pH - 4.2; 4.4 e 5.2 para o 

LVd. de acordo com os níveis empregados de calc~rio. Obser

vou que a soja-perene cultivada no LVd a calagem aumentou a 

produ~io de matiria seca e nitroginio total ati o maior ní

vel de calc~rio utilizado e para o LVe os valores m~ximos 

obtidos para essas vari~veis seriam alcan~ados com níveis de 

calagem superiores aos empregados. 

Cultivando a soja-perene Tinaroo num La

tossolo Vermelho-Amarelo distr6~ico. mediante a aplica~io de 

quatro neveis de calc~rio (0' 1.2. 2.4 e 3.6t/ha que corres

ponderam a uma satura~io por bases de 13p 29; 43 e 57%. res

pectivamente). PREMAZZI (1991) observou que as m~x1mas pro

du~aes de matiria seca e quantidade total de nitroginio 

nessa leguminosa ~oram obtidas ao n(vel de 57% de satura~io 

por bases. Em rela~io ~ composi~io mineral. os nutrientes 

que melhor caracterizaram o e~eito dos tratamentos no solo 

~oram c~lcio e magnisio cujos teores aumentaram e zinco e 

manganis cujos teores diminufram em ~un~io dos niveis de 

satura~io por bases. 

2.3. Respostas do colonião à calagem 

As gram{neas ~orrageiras tropicais nio res

pondem ou respondem multo pouco ~ calagem (LOTERO et aI •• 

1971; SPAIN et aI •• 1975; SIQUEIRA et al., 1980. entre ou

tros). NEPTUNE (1975) citou que geralmente as gramíneas que 

respondem ao calc~rio sio as espicles oriundas de regiaes 
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semi-'ridas e que as gramíneas nativas dos trópicos e sub

trópicos ~midos. onde os solos sio altamente lixiviados. to

leram bem a acidez. A tolerincia ~ acidez nio quer dizer 

que as forrageiras sejam imunes ~s deficlincias de c'lcio e 

magnisio. que quase sempre ocorrem em solos 'cidos (FERRARE 

NETO. 1991). Elas respondem ~ aplica~io de pequenas quanti

dades de calc'rio, em solos que normalmente exigem quantIda

des elevadas para neutralizar o alumínio e elevar o pH a va

lores próximos de 5 r 5. 

Trabalhos realizados num Oxissolo de Carim'

gua (CoI8mbia) por pesquisadores do CENTRO INTERNACIONAL DE 

AGRICULTURA TROPICAL (1977) onde aplicaram 0, 0.5, 2 e 6t de 

calc'rio/ha e atingiram valores de satura~io por alumínio na 

camada superficial do solo de 90, a0, 50 e 10%. respectiva

mente. observaram que o coloniio respondeu ~ aplica~io de 

0,5t de calc'rio/ha. mostrando um certo nível de tolerincia 

dessa espécie ao alum'nio e a importincia do c'lcio e magné

sio como nutrientes. Em outro experimento. tamb4m conduzido 

na Col6mbia. pesquisadores do CIAT mostraram que a resposta 

dessa gramínea ~ calagem est' relacionada com o requerimento 

de c'lcio e obtiveram as satura~ies críticas no solo de 72% 

de alumínio e 24% de c'lcio e a concentra~io crítica de c'l-

cio no tecido vegetal de 0.60% (CENTRO INTERNACIONAL DE 

AGRICULTURA TROPICAL, 1981). Por outro lado, SPAIN (1978) 

cultivando o coloniio em soluçio nutritiva com concentra~io 

de alumínio de 0 a 4ppm verificou reduçio na produ~io do co

loniio com o nível mais alto de alumínio. 
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Em experimento de vaso. em casa-de-vegeta-

~io. WERNER et aI. (1967) estudaram os e~eitos de diversos 

nutrientes no desenvolvimento do capim-colonlio cultivado 

num Latossolo Vermelho-Escuro ~ase arenosa, com pH (em isua) 

de 5.80 Observaram que as produç8es de matiria seca ~oram 

maiores nos tratamentos ·com omissio de Ca e Ms" e "1/4 da 

dose de Ca e Ms" (34.1 e 88.1 gramas/vaso) respectivamente. 

em rela~io ao tratamento ·cDmpleto" (31.4 sramas/vaso) sendo 

observadas di~erenças signi~jcativas entre os tratamentos 

·completo- e "completo com Dmissio de Ca e MSo. A concentra

~io de nitrosinio na matiria seca ~oi maior no tratamento 

"completo" do que nos outros dois mencionados. 

WERNER et aI. (197P) estudaram a resposta do 

capim-coloniio, ji estabelecido, a tris neveis de calcirio 

que corresponderam a 0' 1.50 e 3.375t de calcirio/ha. os 

quais foram aplicados em coberturao Observaram que. apds 

dois anos. o pH (em isua) era de 4.63. 4.85 e 5.10. respec

tivamente e que a produçio de mat~rja seca no primeiro ano 

apresentou tendincia de reduç~o e no segundo ano esta redu-

~io ~oi sisnificativa e no terceiro ano nio se observou 

efeito alsum da calagem. Os dados de proteína total seguiram 

o mesmo padrio observado para produçio de mat~ria seca. Os 

teores de protelna e fdsforo nio variaram com os níveis de 

calagem e a calagem contribuiu para aumentar o teor de cil

cio do capim no terceiro ano do experimento. 

GUTERRES & GOMES (1982) estudaram o efeito de 

duas doses de calcário (0 e 2.5t/ha) sobre a produ~io de ma-
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téria s~ca e de pr'oteína bruta de E.iULlJ.'..!J.m, m.ilUU . .Il1!.Ull c:v. Gat·" 

ton. cultivado em condi~aes de campo num solo pertencente ~ 

unidade de mapeamento Tupancireti I do Rio Grande do Sul (pH 

5.0). Observaram que os níveis de calcirio nio i nfllj i'ram 

significativamente na produ~io de matéria seca, na produ~io 

total e porcentagem d~ proteína bruta v embora tenha ocorrido 

uma tendincia de aumento nessas varliveis com o emprego da 

cal agem. 

ITALIANO et aI n (1.984) r€-~t:\'l izar'am e:,(per imento 

a campo com capim-co'loniio num Latossolo Amarelo textura 

argilosa com pH inicial de 4.5. Verificaram que a aplica~io 

de 3t de calcirio dolomrtico/ha nio proporcionou diferen~a 

significativa na produ~io de matéria seca da gramínea. 

quando comparada com a ausincia de calcirio. 

CARRIEL.et aI. (i989) estudaram as limita~aes 

nutricionais de um Podz6lico Vermelho-Amarelo varia~io Laras 

(pH em igua 5.0. Ca~+ e Mg~+ 0.3 e '.ie.mg/100m'l de 

T.F.S.A •• respectivamente) para o cultivo do capim-colonlio 

e verificaram que a apljca~io de 2.4t de calcirio dolom(

tico/ha fez elevar o pH final do experimento para 5.5 e os 

teores de cilcio e magnésio para '.6 e '.4e.mg/100ml. 

respectivam~nte e reduziu o teor de a'lumínio trocivel no 

solo cujos efeitos foram reflet idos em aumentos significati

vos nos teores de cilcio e magnésio dessa gramínea. sem en

tretanto. ser acompanhado de aumentos significativos na pro

du~io de matéria seca. 
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FERRARI NETO (1991) cultivou o capim-coloniio 

num Latossolo Vermelho-Escuro. com pH (em 'gua) de 5.5 e sa

tura~io por bases de 41%. onde aplicou 0.7t de calc'rio/ha a 

qual elevou a satura~io por bases a 60%. Verificou que o co

loniio nio respondeu significativamente ~ calagem e que esta 

graminea ~ pouco exigente em c'lcio e magn~sio. 

Alguns trabalhos realizados com caplm-colo

niio mostram efeitos ben~ficos da calagem sobre a produ~io 

de mat~ria seca. Assim. tem-se: CHEW et aI. (1980) aplicaram 

com 0, 3; 6 e 12t de calc'rio/ha num solo de floresta tropi

cal (solo orginico) recentemente desmatado e onde cultivaram 

p capim-coloniio. Observaram que no primeiro ano o capim-co

loniio respondeu significativa e positivamente at~ o maior 

nível aplicado (pH ~ 4.2). Entretanto. no segundo e terceiro 

anos o capim-colonlio niorespondeu aos nfveis de calagem 

maiores que 6t/ha (pH ~ 3.81). 

Em um solo arenoso (pH 5.4>. GOMIDE et aI. 

(1986) estudaram durante 3 anos os efeitos da apllca~io de 

650kg de calc'rio/ha no estabelecimento e produ~io de mat~

ria seca do coloniio. Observaram que a incorpora~io do cal

c'rio antes do plantio reduziu significativamente a produ~io 

de mat~ria seca do primeiro corte. J' no segundo ano obser

varam diferen~as Significativas entre os tratamentos sem 

calc'rio e com calc'rio incorporado. cujas produ~ies de ma

t~rla seca foram de 5.7 e 6.0t/ha. respectivamente. 

PAULINO (1990>. trabalhando com caplm-colo

nlio cultivado num Latossolo Vermelho-Amarelo distr6fico. dE 
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Nova Odessa (SP), com pH em CaCI~ de 4,3. estudou os e~ejtos 

da aplica~io de 1,60t de calc'rio/ha que correspondeu a uma 

eleva~io da satura~io por bases do solo a 57% e concluiu que 

a produ~io de matéria seca nos quatro cortes realizados. 

nesta gramínea, sempre apresentou aumentos signj~icatjvos 

com o emprego de calc'rio. 

O e~eito de quatro níveis de calc'rlo sobre o 

desenvolvimento do capim-coloniio cv. lZ-I. cultivado em um 

Latossolo Vermelho-Amarelo distró~ico com pH (CaCI~)=4.0 e 

alumínio troc'vel 0pB3meq/100cm~. ~oi estudado por PREMAZZI 

(1991). Os neveis de calagem aplicados nos vasos tiveram 

como objetivo a eleva~io da satura~io por bases do solo a 

30% Cl,20t de calc'rio/ha), 50% C2,40t de calc'rio/ha) e 70% 

C3,60t de calc'rio/ha). Observou-se que os acréscimos signi

ficativos na produ~io de matéria seca no primeiro e segundo 

cortes e produ~io total foram representados por regressies 

quadr'tlcas e que tais produ~ies atingiram o m'ximo ao nível 

de 47% de satura~io por bases. Com rela~io ~ quantidade to

tal de nitroglnio acumulado e os teores de c'lcio e magnésiO 

apresentaram aumentos lineares com as doses estudadas. 
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2.4. Considera~ões 

solos 

sobre o uso do enxo~re em 

Entre os fatores que limitam diretamente o 

desenvolvimento das raízes destacam-se a toxidez de alumí

nio. de ocorrlncia generalizada em solos 'cidos e a defi

cllncia de c'lcio, que se apresenta em teores troc'veis 
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muito baixos. em muitos solos do Brasil Central (SOUZA et 

aI •• 1992). Por estes fatos. o crescimento de raízes abaixo 

da camada ar~vel~. muitas vezes. limitado. resultando em 

grande susceptibil idade ~ seca. As camadas superficiais de 

solos ~cidos podem ser prontamente melhoradas pela incorpo-

ra,io de quantidades adequadas de calc~rio. J~ no caso de 

subsolos ~cidos. o calc~rio apresenta pouco benefício ime-

diato. por ele nio se movimentar rapidamente perfil abaixo 

CSUMNER. 1992). A melhoria do perfil do solo só com calc~rio 

~ possível. mas requer tempo mais prolongado e doses supe-

riores 
, 
as recomendadas pelos laboratórios (SOUZA & RITCHEY. 

1986). Al~m disso, a incorpora,io profunda do calc~rio ~ 

limitada por dificuldades operacionais e alto consumo de 

energia. 

Por outro lado. trabalhos de GONZALES-ERICO 

et aI. (1979) com milho. QUAGGIO et aI. (1982a) com amendoim 

e QUAGGIO et aI. (1982b) com soja e milho. tim demonstrado 

que a calagem. em doses superiores ~quelas necess'rias a 

camadas do subsolo. 

A aplica,io superficial de c~lcio na forma de 

gesso. tem promovido a melhoria do perfil do solo atrav~s da 

descida mais ripida de cilcio e outros nutrientes. ao con-

tr~rio dos corretivos de acidez. Estudos realizados por 

LOPES & ALVES (1981). PAVAN et aI. (1984). SOUZA & RITCHEY 

(1986) e GUIMAR~ES (1986) entre outros. demonstraram que o 
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tratamento mais eficiente na redu~io do alumínio do subsolo. 

~oi com o gesso. 

Neste sentido. trabalhos com gesso foram fei-

tos por REEVE & SUMNER (1972). em Oxissolos da Africa do 

Sul. os quais compararam a e~iciincia do Ca(OH)~ e do 

da satura~io por alumínio. a mesma quantidade de c~lcio. na 

forma de sulfato. reduziu em 43%. 

Trabalhando com amostras de um Latossolo Ver-

melho-Escuro argiloso RITCHEY et al. (1981) verificaram que 

Calha) movimentou-se em profundidade com a maior concentra-

~io entre 45-60cm. Pesquisadores da EMPRESA BRASILEIRA DE 

PESQUISA AGROPECUARIA (1982) veri~icaram que em um solo La-

tossolo Vermelho-Amarelo que havia recebido 4t de calc~-

rio/ha e e 5.0t de gesso/ha. após quatro anos. onde 

movimentado até 35cm de profundidade. enquanto que nos tra-

tamentos que receberam gesso. atingiram camadas mais profun-

das. tendo sido encontrados teores próximos de 1.0e.mg/i00g 

na profundidade de 75-90cm. 

Revisando trabalhos com v~rias culturas em 

solos intemperizados do Brasil. Africa do Sul e Sudeste dos 

Estados Unidos, SUMNER (1992) destacou os efeitos bené~icos 

do gesso na melhoria das condi~ies químicas dos solos como o 



em pro~undidade. que permitiram um enraizamento das culturas 

em pro~undidade e consequentemente maior absor~io de igua do 

subsolo. 

Segundo MALAVOLTA et aI. (1986) a utiliza~io 

do gesso. nio se considerando o seu uso em doses pequenas 

como ~onte de cilcio e de enxo~rep justi~ica-se em solos 

onde haja alta satura~io por alumínio e baixo teor de cil

cio. em camadas abaixo da arivel. onde hi dificuldade para o 

desenvolvimento do sistema radicular. 

O entendimento do mecanismo pelos quais o 

gesso reduz o efeito tóxico do alumínio no solo nio é tio 

simples. Algumas hipóteses tim sido sugeridas por virios au

tores para explicar tal mecanismo. RAIJ (1992) apresentou um 

resumo dessas hipóteses como segue: a) uma possibilidade se

ria a libera~io de OH- das superfícies dos óxidos de ~erro e 

alumínio pelo S04~-. através de troca de ligantes. com a 

forma~io de formas progressivamente hidroxiladas. iniciando

se com AIOH2+, chamado de autocalagem~ b) a preclpita~io com 

forma~io de minerais. como a alunlta. e; c) a lixjvia~io de 

alumínio acompanhando o gesso. o que pode ser em parte favo

recida pela forma~io dos pares i8nicos ou complexos como o 

AlS04 + ou de fluoreto de alumínio. 

o gesso quando adicionado ao solo se dissolve 

em velocidade que depende da dosagem e da quantidade de igua 

aplicada. Após a dissolu~io. é iniciado o processo de movi

menta~io no solo cuja taxa depende do fluxo de igua e das 

propriedades químicas do solo (SOUZA & RITCHEY. 1986). 
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Os dados do trabalho de 80uza et al.~ citado 

por SOUZA & RITCHEY (1986) em que foi observada a distribui

çio de 8-S04
8 - em diferentes profundidades num Latossolo 

Vermelho-Amarelo cultivado (com pH 5.5) e que tinha recebido 

6t de gesso/ha e submetido a diferentes lâminas de ~gua. ve

rificaram que a redu~io no teor de S-804
8

- na camada de 0 a 

15cm do solo foi tanto mais acentuada quanto maior a quanti

dade de ~gua percolada e que nesse valor de pH a retençio de 

8-S04
8 - era mrnima ou quase nula. A movimentaçio midia do 

pulso de 8-804
8
-, ap6s a precipita~io de 1154mm de ~gua. foi 

de 0.4mm/mm de ~gua. reduzindo-se para 0.3mm/mm de ~gua. 

quando o total de ~gua acumulada foi de 2276mm. Verificaram 

que a partir dai. o 8-804
8 - movimentou-se muito pouco, redu

zindo a sua intensidade. Como o pH do solo abaixo dos pri

meiros 20cm era ~cido. os autores comentaram que o 8-804
8 -

provavelmente passou a ser retido pelo solo. o que reduziu a 

velocidade de movlmenta~io do pulso, pois, segundo C08TA 

(1980). quanto maior o pH menor a capacidade de retençio de 

8-804
8 - pelo solo. 

Alim da movimentaçio de c~lcio em profundi

dade o gesso pode provocar deslocamento vertical de magnisio 

e pot~ssio. podendo provocar deficiincia desses nutrientes, 

caso des~am a profundidades abaixo daquelas ocupadas pelas 

ra(zes. 

L SOUZA et aI •• dados nio publ icados. 1986. 
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Segundo COSTA (1980). a utiliza~io do calc~

rio combinada com a aplica~io do gesso. al~m de favorecer a 

menor reten~io de S-S04a- na camada ar~vel. devido ao au

mento de pH e da CTC do solo pela calagem (criando cargas 

negativas). aumenta a reten~io de pot~ssio. al~m de fornecer 

c~lcio e magn~sio. 

REEVE & SUMNER (1972) em estudos em casa-de

vegeta~io. mostraram que a aplica~io de gesso acima de 

3meq/100g. causaram perdas de mais da metade do magn~slo 

reativo (cerca de 1.7meq/100g). 

Experimentos conduzidos em condi~;es de co

luna e de campo mostraram que aplica~;es isoladas de gesso 

promoveram uma lixjvia~io de pot~ssio muito mais intensa do 

que a observada quando se apl icou calc~rio e gesso. Esse 

fato ~ explicado pelo aumento da CTC do solo CRITCHEY et 

aI •• 1981 e EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECU~RIA. 

1982). 

ROSOlEM MACHADO (1984) observaram 

experimentalmente num latossolo Vermelho-Escuro textura m~

dia que a aplica~io de gesso (1.8; 3.6 e 5.5t/ha) promoveu 

grande perda de pot~ssio at~ uma profundidade de 40cm e que. 

com a associa~io gesso e calcário. essa lixjvia~io foi evi

tada em parte. 

QUAGGIO (1992) aplicou 0; 2. 4 e 6t de calc~

rio/ha e a mesma quantidade de gesso em um latossolo Ver

melho-Escuro endoeutrdfico Podzdlico e verificaram que na 

aus@ncia de calagem. o gesso provocou perdas consider~veis 
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de magnésio da camada ar'vel para outras mais profundas do 

perfil do solo (20-40cm e 40-60cm) e que essa perda de mag

nésio foi proporcionalmente menor quando o gesso foi apli

cado Juntamente com o calc'rio. Resultados semelhantes a es

tes. também. foram obtidos por QUAGGIO et aI. (1982a) quando 

aplicaram 0; 1 e 2t/ha de gesso e 0; 1,5; 3; 4.5 e 6t de 

calc'rio/ha num Latossolo Roxo distrófico. 
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2.5. Teor de enxo~re e a rela~ão N/S eM soJa-pe

rene e colonião 

O enxofre é um macronutriente ani8nico e 

desempenha papel importante na estrutura das proteínas e nas 

rea~Bes enzim'ticas. ~ const ituinte dos amino'cidos cistina. 

cisterna e metionina e est' ligado. também. ~s vitaminas 

biotina e tiamina e ~ coenzima A. Faz parte da ferrodoxina. 

molécula respons'vel pela transferincia de elétrons. por

tanto envolvida na fotossíntese. fixaçio do N. do ar e na 

redu~io de compostos oxidados como nitrato (MALAVOLTA. 

1980). 

Segundo ANDREW (1962), em leguminosas. este 

elemento é importante para o metabolismo do nitrog@nio. 

ROBSON (1978) comentou que embora o enxofre seja componente 

da nitrogenase. enzima fixadora de nitrog@nio. a sua neces

sidade para o metabolismo do nitrog@nio é maior fora do que 

dentro do nódulo. 

As necessidades das plantas em enxofre t@m 

sido avaliadas pela an'lise de tecido da plarita. através das 



determina~aes de enxofre total. enxofre sulfato e rela~io 

N/S (WERNER & MONTEIRO. 1988). 

Em plantas forrageiras a rela~io N/S tim sido 

usada com freqUincia para avaliar o estado nutricional das 

mesmas. bem como. para avaliar a produ~io mixima de forra-

sem, uma vez que essa re1a~io. segundo PUMPHREY & MOORE 

(1965) e SPENCER et a1. (1977). tem a vantasem de permanecer 

relativamente constante nos diversos estidios de desenvolvi

mento da planta. ao contririo do que acontece com as concen

tra~aes de enxofre total e enxofre sulfato. que apresentam 

um ripido dec1rnio nos seus neveis com o desenvolvimento das 

plantas. 

DIJKSHOORN et a1. (1960) observaram que as 

proteínas vegetais apresentavam uma propor~io constante en

tre N e S (17=1) e acreditaram que o nitrosinio e o enxofre 

assimilado pelas plantas obedeciam propor~io similar a essa. 

Verificaram ainda que, em condi~aes adequadas de enxofre, o 

acdmu10 de sulfato pode refletir-se em baixa rela~io N/S. 

mas em condi~aes onde o enxofre é deficiente hi um ac~mulo 

de nitrosinio nio protéico resultando em uma rela~io N/S 

alta. 

Posteriormente DIJKSHOORN & WIJK (1967). re

visando v~rios trabalhos. verificaram que. quando a planta 

atinse a maturidade. a re1a~io N/S tende a se estabilizar em 

13,7:1 para as sramíneas e 17.5:1 para as lesuminosas. sendo 

que. para sramíneas uma rela~io N/S menor que 15:1. indica 

ac~mulo de enxofre inorsinico e uma rela~io N/S de 20:1 
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ocorre deficiincia severa de enxofre. Neste caso ocorre uma 

redu~io na taxa de síntese de proteína provocando uma acumu

la~io de nitroginio nio protiico (STEWART et aI •• 1966) 

SPENCER et aI. trabalhando com 

leguminosas forrageiras consideraram como rela~io critica 

N/S os valores entre 16:1 a 19:1. 

JONES & QUAGLIATO (1970) aplicaram cinco ní

veis de enxofre (0; 10; 20, 30 e 60kg de S/ha) num Latossolo 

Vermelho-Escuro de campo cerrado e cultivaram leguminosas 

forrageiras. entre elas a soja-perene. Verificaram que para 

essa leguminosa a aplica~io das doses de enxofre pareceu nio 

influenciar significativamente a produ~io de matiria seca 

ati a terceira colheita. As porcentagens de enxofre nessas 

leguminosas foram crescentes com o emprego das doses de en

xofre e diminuíram com as colheitas. variando na primeira 

colheita 

0.12% e na terceira colheita de 0.07 a 0.14%. A relaçio N/S 

diminuiu com o aumento das doses de enxofre e na terceira 

colheita os autores comentaram que a soja-perene apresentava 

deficiincia de enxofre. uma vez que a rela~io N/S era alta 

(variou de 46.8 a 21.1:1 com os níveis de enxofre). 

ANDREW (1977), em experimentos a campo e em 

casa-de-vegeta~io com virias leguminosas forrageiras. veri

ficaram que as produ~ies de matiria seca e porcentagem de 

nitroginio da soja-perene sempre aumentaram significativa

mente com o emprego dos niveis de enxofre (0; 2.5. 5.0; 

10.0; 15.0; 20,0 e 30,0kg de S/ha) e encontraram excelentes 
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correla~aes entre teores de N e de S na parte aérea da legu

minosa. tendo considerado como concentra~io critica de enxo

fre valores de 0.17 a 0.18%. A rela~io crítica de N/S estava 

entre 13 a 20 para essa leguminosa. 

MONTEIRO et aI. (1983b) estudaram o efeito de 

doses de gesso (0; 30; 60, 90 e 120kg de enxofre/ha) numa 

Areias Quartzosas CAQ) e num Podz61ico Vermelho-Amarelo 

varia~io Laras (PVLs) cultivado com centrosema, siratro. ga-

l~xia e soja-perene e constataram diminui~io significativa 

na rela~io N/S das leguminosas com a eleva~io das doses de 

gesso. com exce~io do siratro. Para a soja-perene observa

ram, também. que essa varia~io significativa na rela~io N/S 

(27; 14, 10, 8 e 8 na AQ e 37; 23; 15, 11 e 12 no PVLs de 

acordo com os neveis de enxo~re estudados) nio era acom

panhada de uma altera~io signi~icativa na produ~io de maté

ria seca e na porcentagem de nitroginlo. Os teores de enxo

fre nesta leguminosa apresentaram efeito linear e signi

ficativo e foram de 0.05. 0,07; 0,11; 0.15 e 0.14% na AQ e 

0.05; 0.07, 0.11; 0.15 e 0,14% no PVLs, respectivamente para 

os níveis de enxofre estudados. 

Anal isando a parte aérea do coloniio culti

vado em vasos em um Latossolo Escuro. HAAG et aI. (1967), 

encontraram rela~io N/S. para este capim. da ordem de 15:1; 

19=1 e 12=1. respectivamente aos 28. 56 e 84 dias de cresci

mento. WERNER & HAAG (1972) trabalhando com o co]oniio en

contraram teores de enxofre entre 0.15 e 0.11% em plantas 

normais e de 0.10 a 0,08% em plantas deficientes desse ele-
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mento. Por sua vez. GALLO et aI. (1974). estudando a compo

si~io química de forragens tropicais, coletadas no Estado de 

sio Paulo. encontraram. valores de dispersio para o enxofre 

variando de 0,012 a 0.167% na matiria seca e midia das 41 

amostras de 0.06% de S. 

WILSON et aI. (1981) trabalhando em condi~5es 

tropicais das Bahamas. em área recentemente desmatada. onde 

cultivaram o coloniio. observaram que aos 63 dias de cresci

mento esta gram(nea apresentava uma rela~io N/S de 16n1 e 

teor de enxofre de 0.13%. 

HADDAD (1983) cultivando o coloniio em um 

solo de cerrado. em condi~5es de casa-de-vegeta~io. verifi

cou aos 60 dias de crescimento. que a rela~io N/S que per

mitiu a máxima produ~io de matiria seca foi de 11.1:1 e foi 

obtida com o emprego de 55 a 60kg de S/ha. 

SMITH & SIREGAR (1983) apresentaram dados 

para um grupo de gram(neas forrageiras tropicais (entre elas 

hav i a um 1:]ill..iJ;.;.!J.m) e l'HJ.ger i ram que () nível cr ít i co de en~·{C)fre 

para tais plantas. aos 28 dias de rebrota. estaria entre 

0.07 e 0.U.%. 

MONTEIRO & CARRIEL (1987). trabalhando com o 

coloniio cultivado em dois solos. que receberam 0,301 60; 

90 e 120kg de enxofre/ha. verificaram que houve varia~io 

significativa na produ~io de matiria seca e a rela~io N/S 

variou entre 16.9:1 a 4.7=1 por ocasiio do primeiro corte e 

29=1 a 2.8ul para o segundo corte do capim-coloniio no solo 

Areias Quartzosas. Onde nio se aplicou enxofre. verificaram 



que a rela~io N/S. nos dois cortes. excedia a 13.7:1 eviden

ciando deficilncia desse elemento no capim. Mediante a apli

ca~io de enxofre a rela~io N/S no capim decrescia e o valor 

13.7:1 foi atingido, ~ época do segundo corte. com a aplica

~io de 30kg de S/ha. tom esse nível de enxofre a porcentagem 

desse nutriente na gramínea era de 0.12%. Para o Podzólico 

Vermelho-Amarelo varia~io Laras, a produ~io de matéria seca. 

em ambos os cortes nio sofreu varia~io significativa com os 

níveis de gesso e. somente no segundo corte. houve aumento 

significativo no teor de enxofre e diminui~io significativa 

na rela~io N/S com as doses de gesso. A apljca~io de 40kg de 

S/ha resultou numa rela~io N/S de 13,7=1 e numa porcentagem 

de enxofre de 0.08. 

2.6. Respostas da soja-perene ao gesso 

As leguminosas como possuidoras de altos teo

res de proteínas. exigem quant idades mais elevadas de enxo

fre do que as gram(neas para o seu desenvolvimento, tendo 

ainda este elemento. nestas plantas. papel na forma~io e de

senvolvimento dos nódulos, bem como no processo de fixa,io 

de N~ pelas mesmas (WERNER, 1986). 

HEWITT (1958) comentou que o enxofre é reque

rido para a conversio em prote(na. do nitroginio nio pro

téico, quer o absorvido do solo, quer o fixado da atmosfera 

via sistema simbi6t ico. Embora o enxofre seja um dos compo

nentes da nitrogenase. a 5ua necessidade para o metabolismo 
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do nitroginio é maior fora do que dentro do nódulos (ROBSON, 

1978). 

As pesquisas tim mostrado efeitos positivos 

da aplica~io de gesso, como fonte de enxofre~ em leguminosas 

forrageiras (McNAUGHT & CHRISSTOFFELS. 1961; PUMPHREY & 

MOORE, 1965, ANDREW. 1977; GUTTERIDGE. 1981; NOVAES et aI., 

1988, entre outros). 

Num Latossolo TERGAS (1977) apl icou cinco ní

veis de enxofre (0; 25; 50; 100 e 200ppm de S) na forma de 

gesso e 100ppm de S na forma de enxofre elementar ~ observou 

diferen~as de produ~io de matéria seca entre virias espécies 

de leguminosas forrageiras tropicais estudadas. Centrosema, 

dolicos e kudzu-tropical nio responderam ~ aplica~io de en

xofre em qualquer forma de fertlllza~io. A soja-perene res

pondeu significativamente a níveis de 25ppm de enxofre na 

forma de gesso a partir do primeiro corte. no terceiro e dl

timo corte nio houve djferen~a significativa entre o nível 

de 100ppm de enxofre na forma de gesso e de enxofre elemen

tar. Para o siratro observou resposta significativa a 50 e 

25ppm na forma de gesso e para o segundo e terceiro cortes, 

respectivamente. 

CARRIEL et aI. (1983> conduziram experimentos 

em vasos, com um Latossolo Vermelho-Escuro orto. o qual era 

proveniente de uma pastagem de capim-jaragui consorciado com 

sOja-perene, centrosema, siratro e estilosantes. Verificaram 

que o emprego de 90kg de enxofre/ha, na forma de gesso, 

resultou em aumentos de 8% na produ~io de matéria seca e 11-
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geiros aumentos no teor de nitroginio da soja-perene. e em 

conseqüincia desses aumentos. constataram eleva~io signifi

cativa na quantidade total de nitroginio da parte aérea da 

leguminosa. Quando aplicaram 30kg de enxofre/ha nio foi ve

rificado o mesmo efeito. 

COLOZZA et aI. (19B3) empregaram níveis de 

gesso e calc'rio dolomítico em dois solos 'cidos (Podzólico 

Vermelho-Amarelo varia~io Laras e Latossolo Vermelho-Amarelo 

fase terra~o). cultivados com soja-perene Tinaroo. Verifica

ram que ambos os solos eram pobres em enxofre para o normal 

crescimento e fixa~io de nitroginio da soja-perene. O gesso. 

como fonte de enxofre. mostrou efeitos expressivos sobre as 

vari'veis estudadas na leguminosa apenas quando usado após 

corre~io adequada da acidez do solo e da deficiincia de mag

nésio. através do calc'rio dolomítico. Também. observaram. 

nos dois solos. ligeira redu~io do teor de alumínio troc'vel 

e no pH e aumento no teor de c'lcio troc'vel. com a apl ica

~io de gesso no solo. 

Em experimentos em vasos. MONTEIRO et aI. 

(19B3b) cultivaram soja-perene. centrosema. siratro e ga

l'xia em um solo Areias Quartzosas e um Podzólico Vermelho

Amarelo variaçio Laras. nos quais foram aplicados cinco ní-

vels de enxofre (0, 30; 60, 90 e 120kg/ha) na forma de 

gesso. As respostas mais expressslvas. em termos de produ

~io de matéria seca, quantidade total de nitroginio e nodu

la~io. foram verificados para o siratro nas Areias Quartzo

sas, com aplicaçies em torno de 76 a B6kg/ha de enxofre. A 
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dose de gesso equivalente a 60kg/ha de S incrementou signi

ficativamente a nodulação da gal~xia nas Areias Quartzosas. 

e levou a uma tendincla de aumento de produção de mat~ria 

seca e quantidade total de nitroginio dessa leguminosa. Para 

a soja-perene o emprego de 30kg/ha de enxofre proporcionou 

os expressivos aumentos <em relação ao nível zero) de 15, 14 

e 26%. respect ivamente. na produçio de mat~ria seca. no 

nitroginlo total e peso de nodulos secos dessa leguminosa 

cultivada no Podzólico Vermelho-Amarelo variaçio Laras. Os 

níveis de gesso proporcionaram aumentos significativos nos 

teores de c~lcio e enxofre no tecido foliar da soja-perene e 

centrosema cultivadas no Podzdl ico Vermelho-Amarelo variaçio 

Laras. 

2.7. Respostas do colonião ao gesso 

As gramfneas. geralmente. sio menos exigentes 

em enxofre do que as leguminosas. BANCHES (1976) citou que. 

em geral. de 10 a 40kg de enxofre/ha por ano são suficientes 

para prevenir quaisquer sintomas de deficiincia de enxofre 

nas plantas. Quando o solo e a atmosfera nio suprem essa 

quantidade necess~riar podem ser esperadas respostas ~ apli

caçio de fertilizantes que contenham enxofre. 

Em trabalho de revisio de literatura feito 

por VITTI & NOVAES (1986). os autores apresentaram uma s~rie 

de trabalhos em que as respostas das gramíneas ~ aplicação 

de enxofre, tamb~m ~ dependente de uma adubação adequada com 

N e P. 
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Em pastagens de gram{neas tropicais e/ou 

temperadas. a aplica~io de gesso. como fornecedor de 

enxofre, tem proporcionado grandes beneffcios no aumento de 

produ~io e valor nutritivo destas pastagens (McCLUNG & 

QUINN. 1959; JONES. 1964; WOODHOUSE. 1969, MATOCHA. 1971 p 

FREITAS & JONES, 1982). 

Em experimento de pasteJo com capim-coloniio 

estabelecido h' mais de 10 anos, QUINN et aI. (1961) regis

traram beneficios decorrentes da aplica~io de 60kg de enxo

fre/ha. sob a forma de gesso. sobre a capacidade de suporte 

da pastagem e produ~io de carne por hectare quando o colo

nlio era adubado. também, com 200kg N/ha e 200kg P.O./ha. 

Observaram, ainda. que nas pastagens nio adubadas com N e P 

nio houve resposta ao enxofre e que nio havia economicidade 

de fertiliza~io com enxofre e fdsforo sem a presen~a de ní

veis adequados de N. 

Em condi~8es de casa-de-vegeta~io HADDAD 

(1983) cultivou o capim-coloniio num solo 'cido de cerrado. 

o qual recebeu 5 níveis de enxofre na forma de gesso (0, 20; 

40~ 60 e 80kg de S/ha e 3 neveis de nitroginio (0; 100 e 

200kg de N/ha). Verificou que houve efeito quadr'tico do en

xofre, bem como, uma intera~io positiva entre esses nu

trientes na produ~io de matéria seca do capim-coloniio. As 

doses de enxofre que permitiram m'xima produ~io de matéria 

seca variaram de 55 a 60kg/ha, respectivamente para as doses 

de 100 e 200kg de N/ha. As rela~8es N/S e PIS na parte aérea 

aos 60 dias de cultivo que permitiram m'xlma produ~io de ma-
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téria seca. variaram. respectivamente de 11.1:1 a 11.5:1 e 

1,3 a 1.8:1. O gesso funcionou. também como fonte de enxofre 

e c'lcio para o capim-coloniio. 

Num Latossolo Vermelho-Amarelo, com 8ppm de 

S-S04 m-. e num Latossolo Vermelho-Escuro. com 5ppm de 

S-S04 m-, ambos do Estado de Sio Paulo, MALAVOLTA et aI. 

(1984). compararam o efeito de tris fontes de enxofre (sul

fato de am8nio. sulfato duplo de pot'ssio e magnésio e 

gesso) e duas doses de enxofre (30 e 60kg de S/ha) na produ

~io de matéria seca do coloniio. Dos dados obtidos os auto

res sugeriram que essas fontes foram praticamente equivalen

tes e que a dose que proporcionou a maior produçio de maté

ria seca do capim (total de 5 cortes) foi 30kg de S/ha. Os 

seguintes n{veis e relaç3es foram indicativos de deficiincia 

de enxofre: 0.10 a 0.15% de S e N/S ) 20. 

Em experimento de parcelas. localizado em 

'rea de cerrado. em solo classificado como Areias Quartzo-

sas. LEITE et aI. (1986) estudaram os efeitos de n{veis de 

gesso (correspondentes a 0; 45 e 90kg de S/ha) combinados 

com fontes de f6sforo sobre o coloniio Ji estabelecido. 

Verificaram que os aumentos da produçio de matéria seca e da 

quantidade de proteína bruta devidos ~s apl icaçies de gesso 

foram mais acentuados no primeiro ano, mas nio chegaram a 

ser significativos. Os teores de enxofre na forragem aumen

taram linearmente no primeiro ano. com os níveis de gesso 

(0.11 a 0.13%). Isto nio se repetiu no segundo e terceiro 

anos (0.07 a 0.08%). quando esses teores foram bem inferio-
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res aos encontrados no primeiro ano. Os teores de cilcio 

também aumentaram com as doses de gesso. 

MONTEIRO & CARRIEL (1987>. em experimento de 

vaso, cultivaram o coloniio numa Areias Quartzosas (pH em 

igua = 5,3 e alumínio trocivel = 0,45e.mg/100ml) e num Pod

zdlico Vermelho-Amarelo varia~io Laras (pH em igua 5,2 p 

alumínio trocivel = 0,85e.mg/100ml) os quais receberam 0; 

30; 60; 90 e 120kg de enxofre/ha, na forma de gesso. Verifi

caram que o coloniio respondeu mais aos níveis de enxofre na 

Areias Quartzosas e que 75kg de S/ha nesse solo foi o neces

sirio para a mixima produ~io de matéria seca desse capim. 

Observaram, também. que em qualquer dos solos, um mínimo de 

30 a 40kg de S/ha foi necessirio para a gramínea ter de 0,08 

a 0.12% de S na parte aérea. bem como apresentar uma rela~io 

N/S de 13,7=1. A apllca~io de níveis de gesso resultou em 

acréscimos na porcentagem de cilcio e em decréscimos na por

centagem de potissio no tecido vegetal. bem como contribuiu 

para elevar o teor de cilcio trocivel e diminuir o pH. em 

ambos os solos. 
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2.8. Respostas da consorcia~ão soja-perene e 

colonião a gesso 

Trabalhos em condi~aes de campo testando o 

efeito do gesso como fonte de enxofre em pastagens consor

ciadas tropicais sio encontrados em menor n~mero. em rela~io 

às respectivas espécies em cultivo exclusivo. Contudo, eles 

tim demonstrado que a aplica~io desse produto tem se mos-



trado ben~fico ~ produ~io de forragem (capins e leguminosas) 

e ~ nodula~io e flxa~io de N~. aumentando os teores desse 

elemento e reduzindo a rela~io N/S nas forrageiras. 

LEITE et aI. (1985) estudaram o efeito da 

apllca~io de 0; 45 e 90kg de S/ha de enxofre. como gesso. 

combinados com superfosfato triplo. fosfato de Araxi p 

fosforita de Olinda. numa consorcia~io de capim-coloniio com 

siratro. estabelecida numa Areias Quartzosas. Veriflcar~m os 

autores que, na presen~a do superfosfato triplo. a aduba~io 

com enxofre teve efeito positivo sobre a produ~io de mat~ria 

seca do capim no primeiro e segundo ano e negativo sobre a 

da leguminosa no primeiro ano. Os teores de enxofre no colo

nlio e siratro apresentavam-se muito baixos e sofreram au

mentos significativos e lineares em fun~io da aduba~io com 

enxofre. no primeiro ano e somente para o coloniio no se

gundo ano. A rela~io N/S era alta. especialmente no siratro 

e os autores acreditaram ser esta uma das causas da baixa 

propor~io da leguminosa no estande. Comentaram que o solo 

sendo arenoso. o gesso aplicado no plantio teria sido. em 

boa parte lixiviado para fora do alcance das rafzes. compro

metendo o suprimento de S durante o crescimento das forra

geiras. principalmente para a leguminosa. 

Como mencionado anteriormente. existem poucos 

trabalhos estudando o efeito do gesso em pastagens consor-

ciadas tropicais. entretanto na literatura encontra-se um 

volume maior de trabalhos testando o seu efeito em pastagens 

consorciadas com leguminosas e gram(neas temperadas. 
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ADAMS (1973) semeou uma mistura de trevos em 

uma pastagem formada h' anos somente com gramíneas e estudou 

a efetividade de sulfato de pot~ssjo~ enxofre elementar. bem 

como a freqUincia de aplica~ies de gesso em doses de e a 

88kg de S/ha. Um mínimo de 22kg de S/ha foram necess'rios r 

no primeiro ano, para o estabelecimento do trevo na pasta

gem. Quando se aplicou mais do que 22kg de S/ha num período 

de quatro anos, as aplica~ies parceladas resultaram em maio

res produ~ies de matéria seca na pastagem. A produ~io do ca

pim nio sofreu varia~io no primeiro ano. mas foi aumentada 

nos tris anos subseqUentes. o autor comentou que o aumento 

na produ~io do capim. a partir do segundo ano. foi devido ao 

incremento do fornecimento de nitroginio causado pela maior 

eficiincia de fixa~io deste elemento pela leguminosa. em 

fun~io da aduba~io com enxofre. 

Em uma pastagem consorciada que apresentava 

deficiincia de enxofre e onde o trevo branco praticamente 

tinha desaparecido da consorcia~io WAlKER et aI. (1956) 

aplicaram cinco níveis de gesso e introduziram uma mistura 

de trevos e verificaram que as produ~ies de matéria seca e 

concentra~8es de N e S na gramínea e nos trevos foram signi

ficativamente aumentadas pela aplica~io do gesso e que os 

maiores aumentos foram obtidos com a aplica~io de 47kg/ha 

desse produto. Os aumentos obtidos na produ~io dos trevos 

foram maiores do que os observados para as gramíneas. Os au

tores comentaram que os significativos aumentos observados 

nas gramíneas pela aplica~io dos níveis de gesso foram devi-
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dos ~ maior efici@ncia da fixa~io de N. pelas leguminosas. 

com conseqüente transferincia de nitrog@nio para as gramí-

neas. 

MONTEIRO (1986). usando um Spodosol" que vinha 

suportando uma consorcia~io de trevo branco com pensacola 

bahiagrass por um período aproximado de 30 anos e que em 

1980. 1981 e 1983/84 recebeu respectivamente 40. 70 e 90kg 

de S/ha. verificou que a fert iliza~io com enxofre resultou 

em significativos aumentos na produ~io de mat~ria seca da 

forragem e na quant idade de N e S em ambas as forrageiras 

durante o período de 1981 a 1984. Esses aumentos foram 

observados em 14 das 16 colheitas realizadas no per(odo. O 

trevo branco teve aumentada a sua concentra~io de S e dimi

nuída a rela~io N/S na forragem. em fun~io das fertlliza~ies 

com enxofre. O autor comentou que o sistema radicular pro

fundo da pensacola conseguiu extrair enxofre presente nas 

camadas mais profundas do solo. O enxofre extra(vel foi 

maior entre 75 a 90cm do que nas camadas mais superficiais. 

mas a lixivia~io de enxofre foi considerado o fator mais im

portante pela baixa recupera~io desse elemento contido no 

fertilizante aplicado. 

2.9. Associa~ão calagem e gesso em pastagens 

Na literatura consultada nio se conseguiram 

informa~ies dispon(veis sobre o emprego do calcirio seguido 

do gesso ou do uso conjunto dos dois em pastagens exclusivas 

de gramíneas. de leguminosas e/ou consorciadas. 
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Entretanto. a 1 iteratura contém um volume 

maior de trabalhos envolvendo a associaçio de gesso e calci

rio em culturas anuais ou perenes de interesse econ8mico. 

Assim. virios trabalhos envolvendo doses e modo de aplicaçio 

do gesso e calcirio foram desenvolvidos. entre os quais os 

de QUAGGIO et aI. (1982a) com amendoim; GUILHERME (1985) com 

milho e na sucessio soja/trigo; OLIVEIRA et aI. (1992) com 

arroz, MORELLI et al. (1992) com cana de aç~car; SUZUKI et 

aI. (1992) com maçi e outros. Tais trabalhos ressaltam a 

vantagem dessa assoclaçio pelo fato de que o gesso promove a 

movimentaçio dos seus componentes no perfil do solo forne

cendo cilcio e diminuindo a saturaçio por alumfnio nas cama

das inferiores. além de fornecer enxofre. enquanto que o 

calcirio promove a elevaçio de pH e da eTC e reduz perdas 

de potissio e magnésio. além de fornecer magnésio e cilclo r 

tudo isso se refletindo em aumento de produçio das culturas. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Local 

o experimento ~oi instalado em ~rea da Esta

çio Experimental Central do Instituto de Zootecnia, em Nova 

Odessa, SP, localizada nas coordenadas seosr~ficas de 22*42 7 

latitude sul. 47°18' longitude oeste. com altitude de 500 

metros sobre o nível do mar. 

3.2. Solo 

o solo da ~rea experimental é classificado 

como Latossolo Vermelho-Amarelo distr6fico. Coletaram-se 

amostras do solo as quais foram analisadas quimicamente e 

cujos resultados foram: matéria orsinica = 1,9%; pH(CaCI.> = 
4,0; P(resina) = 3ppm; K = 0.09; Ca = 0,2; Mg = 0,1; H +AI -

3,8, S = 0.4; T = 4.2. expressos em e.ms/100ml de T.F.S.A. e 

V = 10%. A an~lise granulométrica apresentou as sequintes 

caracterfsticas físicas: 29% de argila. 13% de silte. 43% de 

areia fina e 15% de areia grossa. 
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3.3. EspéciEs Estudadas 

Estudou-se uma consorcia~io da leguminosa 

soJa-·perene cv. Tinal"oo nl~.nJ.;Lt"WlÜ.\. ~'l! . .Lqt.lj;-Lj" (WiEJht 8. Arn) 

Lal<f~Y cv. Tin\':'troo) com o ct11()niâo <1:?.llV.l.jj;.!..\.ro. m.ll\.H..i .. m.!..Ul1. ,Jacq. cv. 

lZ .... j,). 

3.4. PrEParo do solo e cal agEm 

o preparo do solo. realizado em setembro de 

1986 r constou de uma ro~ada da vegeta~io existente. O n~mero 

de ara~~es e gradagens foi o necess~rio para que o solo fi-

casse o mais homogineo e bem preparado poss(vel. Ap6s. se-

guiu-se o estaqueamento e ident ifica~io das parcelas. Cada 

parcela mediu 6m x 3m (18m~). 

As quantidades de calc~rio empregadas foram 

determinadas. de acordo com o critério de eleva~io do índice 

de satura~io por bases do solo e a fórmula utilizada para 

determlna~io da necessidade de calc~rio (NC) segundo RAIJ 

(1981) foi: 

ond(~ :: 

NC - expresso em t de calc~rlo/ha; 

V~ = satura~io por bases necess~ria para a cultura ser im
plantad'H 

Va - satura~io por bases atual do solo, 

T - capacidade de troca de c~t ions; 

f - fator de corre~io para PRNT (Poder Relativo de Neutra
liza~io Total) do calc~rio a ser utilizado. 
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Estudaram-se tris doses de calc'rio dolomf-

tico sendo que a dose zero de calc'rio correspondeu ~ satu-

ra~io por bases original do solo (V = 10%), a dose interme-

di'ria correspondeu ~ dose de calc'rio visando a eleva~io do 

índice de saturaçio por bases do solo a 35% e a dose m'xima 

correspondeu ~quela para eleva~io daquele índice a 60%. 

Dessa maneira. o calc'rio dolomítico aplicado 

no solo obedeceu ~s doses de 0, 1,6 e 3.2t do corretivo/ha. 

o que correspondeu a 0, 2,97 e 5,94kg de corretivo por 

parcela. 

, ~ 

O calcario apl icado foi 

tico com PRNT (Poder Relativo de Neutraliza~io Total) de 65% 

e contendo 24,9% de CaO e 17,6% de MgO. 

A incorpora~io do calc'rio dolomítico foi na 

profundidade de mais ou menos 25cm com auxilio de enxada 

rotativa e realizada em 02/10/86.05010 assim preparado 

permaneceu em repouso ati o plant io. 

3.5. Semeadura 

Após a incuba~io do solo. as parcelas foram 

sulcadas manualmente. a uma profundidade em torno de 5 a 

7cm. de modo que cada parcela possuísse 15 sulcos com 40cm 

de distincia um do outro. 

O plantio das forrageiras foi realizado em 

09/01/87 e foi feito manualmente e alternado. isto i. um 

sulco recebeu as sementes da soja-perene e o sulco seguinte 

as do coloniio, ati que se completassem os 15 sulcos por 



parcelas. totalizando dessa maneira, para cada parcela. 8 

sulcos com leguminosa e 7 sulcos com capim. 

As quantidades de sementes usadas foram 10kg 

de sementes de soja-perene/ha. com valor cultural de 45% e 

6kg de sementes de coloniio/ha. com valor cultural de 30%. 

Antes do plantio as sementes da soja-perene foram escarifi

cadas mecanicamente com lixa para quebra de dormincia fí-

sica. 

3.6. Aduba~ão 

A aduba~io b~sica fpi diferenciada para cada 

esp~cie estudada de acordo com o m~todo proposto por WERNER 

(1986). Desta forma. a soja-perene recebeu nos 8 sulcos de 

cada parcela o equivalente a 80kg de P.0~/ha; 60kg de 

B/ha; 2.0kg de Zn/ha; 2.0kg de Cu/ha e 

0.25kg de Mo/ha. respectivamente na forma de superfosfato 

bórax. sulfato de zinco. sul-

fato de cobre e molibdato de s6dio e nos outros 7 sulcos 

onde se plantou o coloniio o equivalente a 20kg de P~O~/ha. 

na forma de superfosfato triplo. 

A adj~io do gesso, nos tratamentos em que 

coube. foi executado ~ base de 0; 300 e 600 kg/ha. o que 

correspondeu a 0; 0.540 e 1.080 kg por parcela por ocasiio 

do plantio e somente nos sulcos da leguminosa. O gesso apli

cado continha 25% de CaO e 15% de S. 

Ap6s a abertura dos sulcos. em cada parcela. 

seguiu-se a aplica~io da aduba~io bisica diferenciada para 
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cada espécie e a aplicaçio das doses de gesso de acordo com 

os tratamentos. Em seguida os adubos e o gesso foram cober-

tos com uma camada de terra. recebendo após este procedi-

mento alternadamente. as sementes de coloniio e soja-perene. 

as quais foram cobertas po~ uma camada fina de terra. 

Após cada corte. com exceçio do primeiro. 

aplicou-se em cobertura 150kg de cloreto de pot'ssio/ha. As 

doses de gesso foram reapl icadas em 18/01/88. 02/02/89 e 

29/03/90 ocasiio em que se completavam o primeiro. segundo p 

terceiro anos de avaliaçio. respectivamente. 

Adubaçio de reposiçio com fósforo foi reali

zada após o oitavo corte (no segundo ano) onde se aplicaram 

45kg de P~Om/ha na forma de superfosfato triplo e com micro

nutrientes na forma de FTE-Br 16 realizada após o quinto 

(primeiro ano) e décimo primeiro cortes (terceiro ano). na 

quantidade de 40kg/ha. 

Os adubos cloreto de pot'ssio. superfosfato 

triplo. FTE-Br 16 e as reaplicaç3es de gesso foram feitas em 

cobertura. 

3.7. Tratos culturais 

Durante o estabelecimento e o transcorrer do 

experimento foram realizadas capinas manuais sucessivas para 

evitar-se a concorr&ncia de ervas daninhas. 
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3.8. Delineamento Experimental 

utilizou-se o delineamento experimental de 

blocos ao acaso, com 9 tratamentos e 3 repeti~ies. 

A anilise de variincia obedeceu a um esquema 

fatorial 3 x 3 (doses de calcário x doses de gesso). A Ta-

bela 1 mostra o esquema geral para anilise de variincia. 

As doses de calcário corresponderam a: calcá-

rio 0 - ausincla de calcirio; calcirio 1 = calagem proposta 

para eleva~io do índice de satura~io por bases a 35% ou l y 6t 

de calcirio dolomítico/ha e calcirio 2 = calagem proposta 

para eleva~io do índice de satura~io por bases a 60% ou 3 p 2t 

de calcirio dolomítico/ha. 

Quanto ~s doses de gesso. acorrespondincia 

foi~ gesso 0 = 0kg de gesso/ha; gesso 1 = 300kg de gesso/h a 

e gesso 2 = 600kg de gesso/ha. 

Os tratamentos empregados, foram os seguin-

1- calcir io 0 + gesso 0 

2- calcário i + gesso 0 

3- calcár io 2 + gesso 0 

4- calcir io 0 + gesso 1 

5- calcir io 1 + gesso 1 

6- calcir io 2 + gesso i 

7- calcár io 0 + gesso ~ ~ 

8- calcir lo i + gesso 2 

9- calcir lo ~ ~ + gesso 2 
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Tabela 1 - Esquem~ geral para an~lise de variincia 

Fontes de varia~io Graus de liberdade 

Blocos 2 

Doses de calc~rio(C) 

Doses de gesso(G) 

4 

Res(duo 16 

Total 26 

3.9. Colheitas e Preparo das amostras 

Os cortes de avalia~io foram realizados com 

intervalos vari~veis segundo o desenvolvimento das forragei-

ras e nas seguintes datas: 17/03/87 (1~. corte), 23/04/87 

18/01/88 (5 m • corte) completando-se. assim. o primeiro ano. 

O segundo ano de avalia~io foi composto pelos cortes reali-

zados em 24/03/88 (6 Q
• corte), 28/10/88 C7 Q

• corte) e 

30/01/89 e8 Q
• corte). O terceiro ano foi formado pelos cor-

tes de 03/04/89 (9 m • corte). 07/12/89 (10°. corte) e 

26/03/90 (11 Q
• corte) e o quarto ano com os cortes de 

10/10/90 (12 m • corte). 08/01/91 (13Q
• corte) P 03/04/91 

As colheitas foram feitas por ceifadeira me-

cinica adaptada com uma barra cortante cuja largura de corte 
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era de 0.85m. cortando-se. em cada parcela uma faixa central 

com 4.3m de comprimento. ap6s retirada de bordaduras corres-

pondentes ~ largura de corte da ceifadeira, nas cabeceiras 

• de cada parcela, dando uma irea dtil de corte de 

o primeiro, quarto e o s~timo cortes foram 

efetuados somente nas linhas do coloniio e realizados ma-

nualmente. Nesses cortes deixou-se como bordadura 4 linhas 

de coloniio e avaliaram-se as outras 3, onde cortaram-se os 

3m que correspondem ~ largura da parcela por 2.4m de com-

primento, totalizando dessa maneira 7.2mm de irea dtil em 

cada parcela. Assim se procedeu para permitir o estabeleci-

mento e manuten~io da soja-perene. diminuindo-se a competi-

tividade do coloniio. 

Toda a forragem cortada na irea de 3.65mR ou 

de 7.2mm foi ensacada. ident iflcada e transportada para o 

laboratório, onde foi separada nos componentes soja-perene p 

foi pesado e amostrado. As amostras que tinham aproximada-

mente 200g de material vegetal verde foram picadas, nova-

mente pesadas e deixadas em estufa secadora de ventila~io 

for~ada a 65 Q C at~ peso constante. Após secagem e equilíbrio 

com o ambiente as amostras foram pesadas. para determina~io 

do peso do material seco e cilculo da produ~io de matéria 

seca por irea. Em seguida foram mordas em moinhos com penei-

ras de 40 "mesh·, acondicionadas em saquinhos de polietileno 



e enviadas ao laboratório para determina,io de matéria seca 

a 100Q C e para an~lises qu{micas. 

3.10. Análises químicas das plantas 

As determina,ies dos teores de nutrientes fo

ram realizadas no laboratório da Se,io de Nutri,io de Plan

tas Forrageiras do Instituto de Zootecnia. Nova Odessa. SP. 

O nitroginio ~oi determinado pelo m~todo mi

cro Kjeldahl. A digestio da matéria orginica foi ~eita com 

icido sulf~rico na presença dos agentes catalizadores: sele

nito de sódio. sul~ato de cobre e de sul~ato de sódio com a 

finalidade de elevar o ponto de ebuliçio do icido. A amSnia 

foi destilada em meio alcalino. recebida em solu,io de icido 

bórico 2%. com a mistura dos indicadores verde de bromocre

sol e vermelho de metila, sendo titulada com uma solu,io pa

dronizada de H~S04 (SARRUGE & HAAG, 1974). 

A digestio nítrico-perclórica ~oi utilizada 

como ponto de partida para as determina,ies de P. K, Ca. Mg r 

S. Fe. Mn, Zn e Cu (SARRUGE & HAAG, 1974). Utilizou-se de 19 

de amostra mais Bml de HNO. a 65% e 1ml de HCI0 4 a 70% que 

após digestio. feita em tubos. recebeu 50ml de ~gua desti-

lada. estando assim preparado o extrato para as de-

terminaçies dos nutrientes mencionados. 

O fós~oro foi determinado pelo m~todo do va

nado-molibdato de am8nio. com leitura no colorímetro foto

elétrico e sua concentra,io ~oi expressa em porcentagem na 

matéria seca a i00~C. 
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o enxofre foi determinado pelo m~todo 

indireto. ut ilizando soluçio com bario. conforme proposto 

por BATAGLIA (1976). 

As concentraçies de K. Ca. Mg e S foram ex

pressas em porcentagens e as de Cu. Fe. Mn e Zn em ppm na 

mat~ria seca a 100Q C. As determina~ies foram real izadas 

através de leituras em espectrofot8metro de absorçio at6-

mica. 

Na determinaçio de boro, empregou-se o m~todo 

da curcumina. com leituras em colorímetro fotoelétrico 

(SARRUGE & HAAG. 1974). 

3.11. Análise química de solo 

Amostragens dos solos foram feitas. trata-

mento por tratamento e ~s profundidades de 0-20 e 20-40cm em 

várias épocas. a saber: antes da aplicaçio do calcário em 

20/06/86. após o período de incubaçio em 08/01/87 e. ap6s o 

primeiro, segundo, terceiro e quarto anos de avaliaçio r 

respectivamente em 28/03/88. 01/02/89. 27/03/90 e 05/04/91. 

Estas amostras de solo foram analisadas para 

determinaçio de pH. matéria orginica (X). Ca~+. Mg~+. AI~·. 

H+AI. K+ trocáveis. expressos em e.ms/100ml de T.F.S.A. e P 

em ppm. 

A matéria orginica foi oxidada com mistura de 

dicromato com ácido sulf~rico e determinada colorimetrica-

mente. A determinaçio do pH foi feita em soluçio de CaCl~ 

0,01M. O H+AI ou acidez potencial foi determinada atrav~s da 
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solu~io tampio SMP. O alumínio troc~vel foi determinado 

através da solu~io de KCl 1N. O fósforo foi extraído pelo 

método da resina trocadora de íons e determinado colorime

tricamente. O c~lcjoy magnésio e pot~ssio troc~veis foram 

extraídos por resina trocadora de íons y sendo o CaR+ e o 

MgR+ determinados por espectrofotometria de absor~io at8mica 

e o K+ por espectrofotometria de emissio (RAIJ et aI •• 

1987). O S-S04R- foi determinado pelo método turbidimétrico 

segundo BARDSLEY & LANCASTER (1965) com adapta~aes 

realizadas por VITTI (1988). 

A soma de bases (S) constou da soma de c~l

cio. magnésio e pot~ssjo troc~veis. sendo que a capacidade 

de troca de c~tions (T) representou a soma de bases (S) mais 

a acidez potencial CH+AI). 

A porcentagem de satura~io por bases (V) foi 

calculada segundo a fórmula: V = (S/T).100 e a porcentagem 

de satura,io por alumínio em) segundo a fórmula: m -

C100.Al)/CS+Al). 

3.12. Dados meteorológicos 

As temperaturas médias p as precipita,aes 

pluviais ocorridas durante a realiza~io da fase de campo 

(agosto de 1986 a abri) de 1991) constam na Tabela 2. 
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3.~3_ Análises estatísticas 

dias. atrav~s do teste F e as anilises de resress8es foram 

realizadas atravis do programa SANEST (ZONTA & MACHADO. 

1987). Os níveis de significincia adotados foram os de 
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Tabela 2 - Médias lensais e anuais de temperatura <CC} e totais mensais e anuais de precipita~ão plu-

vial (mm) obtidas no Posto Meteorológico do Instituto de Zootecnia, referentes aos anos de 

condu~ão do experimento 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Temperaturas médias Precipjta~ões pluviais 
mensais (OC) totais mensais (11) 

Meses ---------------------------------------- --------------------------------------------

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

janeiro 24,7 24,7 25,6 23,5 25.2 24.1 182,9 294,4 222,8 209,5 288,3 315.1 

fevereiro 24,1 23,9 23,9 24,1 24.6 23,8 146,5 116,0 240,7 209,0 73,5 238,0 

mar~o 23,7 23,2 23.9 24,0 24,4 22,9 126,0 120,0 242,1 57,5 191,8 397,5 

abril 22,4 22,6 22,4 22,5 23,6 21,6 49,6 75,4 111,2 44,1 44,2 202,2 

maio 20,1 18,9 19,6 18,5 HI,4 19,1 89,0 188,3 123,7 19,8 69,6 44,2 

junho 16,9 16,2 16,3 17,0 17,0 18,0 0,0 101,0 21,4 51,8 14,7 24,0 

julho 16,4 18,8 15,3 15,8 16,6 16.5 7.8 8.2 0,0 92,5 131,9 18,4 

agosto 18,8 18,1 18,9 18.3 18,8 19,9 142,7 7,8 0.2 18,4 36,8 5,5 

setembro 20,2 19,7 22,2 19.6 18,8 20.9 42.1 82,0 2.0 44,8 54,9 41,7 

outubro 22,0 22,7 21,9 20,8 23,1 22,3 75,4 66,0 146,0 48,1 106,8 121,4 

novembro 25,0 24,0 22,3 22,3 25.5 23,3 108,4 127,6 169,0 116,0 88,5 122,3 

dezembro 23,4 24,2 24,1 23,9 24,6 24,5 322,5 198,6 209,8 177,0 104,4 230,0 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Médias 
anuais 21,5 21,4 21,3 20,8 21,7 27,4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tohis 
anuais 1292.9 1385,3 1488,9 1088,5 1205,4 1760.3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Solo 

4.1.1. E~eitos do calcário nas caracterís-

ticas químicas do solo 

Os resultados obt idos nas análises 
, . 

qUlmlcas 

das amostras de solo coletadas aos 98 dias apcis a aplica~io 

do calcário dolomitico e um dia antes do plant io das forra-

geiras e ~s profundidades de 0-20 e 20-40cm. em fun~âo da 

apl icaçâo do calcário sao apresentados. respectivamente nas 

Tabelas 3 E 4. 

PodE-se verificar nas Tabelas 3 e 4 que a 

aplicaçâo das dOSES de calcário dolomitico ao solo rEsultou 

em elevaçâo significat iva nos valores dE pH. teores de cál-

cio e magnésio trocáveis, na soma de bases (8) e na por-

centagem de saturaçâo por bases (V) nas duas profundidades 

de amostragem. Os efeitos citados acima sâo confirmados. com 

algumas variaçaes quanto aos parimetros analisados. por MON-

TEIRO et aI. (1983a). COLOZZA & WERNER (1984). CARRIEL et 

aI. (1989) e PREMAZZI (1991). 

Os aumentos observados para as variáveis pH. 

soma de bases e saturaçio por bases. nas duas 

profundidades seguiram modelo linear. 

na profundidade de 0-20cm que seguiu um modelo quadrático. 
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A capacidade de troca de c~t ions (T) à pro-

fundidade dE 0-20cm apresentou Efeitos significat ivos E qua-

dr~t icos com a aplica~io das doses de calc~rio. O valor m(-

nimo para a capacidade de troca de c~tions ocorrEU com o uso 

de 1.08t dE calcário/ha. 

efeitos ~ 

sao apresentadas no Apêndice 1. 

Constata-sE. que ao se apl icar 1.6 e 3.2t de 

calc io dolomitico/ha. objetivando alcan~ar 35 e 60% de sa-

turaçio por bases. rEspectivamentE. o solo atingiu valores 

máximos para pH de 4,2 e 4.7 e saturaçio por baSES dE 29 e 

47%, para a profundidade dE 0-20cm (Tabela 3) e valores de 

profundidade dE 20-40cm (Tabela 4). Acredita-sE que tal fato 

tenha ocorrido devido a problemas na granulomEtria e solubi-

I idadE total do calcário Empregado. uma VEZ qUE ao SE obser-

var a TabEla 5. nota-se qUE, após aproximadamEnte um ano € 

cinco meses da aplicaçio das doses de cale io, os valores 

dE satura~io por bases a 0-20cm encontrados eram de 32 € 

54%. respectivamente para 1.6 € 3,2t dE calc~rio/ha. 

Nas Tabelas 3 e 4, podE-se observar a açio 

positiva E significat iva das duas dOSES dE calc~rio aplica-

dos na reduçio consideráVEl da acidez potencial (H+Al) E dos 

teores de alumínio troc~vel 2 consequentemente na saturaçio 

por aluminio do solo nas duas profundidades estudadas. 

PREMAZZI (1991). trabalhando com esse mesmo solo. também En-
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controu rEdu~~ES para essas variáveis com a aplica~io de 

calcário. 

Para a profundidade de 20-40cm (Tabela 4). 

nota-se que a a~io do calcário foi menos intEnsa. proporcio-

nando tEorEs dE A13+ trocávEl acima do n{vEl considErado 

tdxico ou cr{tico C0.5E.mg/100ml), mEsmo com a maior dOSE de 

calcário apl icado. NEssa profundidadi os valorEs para a por-

cEntagEm dE saturaçio por alumínio em) Eram dE 70. 61 E 46% 

dE ac do com as dOSES do corrEtivo. As rEdu~~ES obsErvadas 

nEssas três 
., . 

varlavelS SEmprE foram significativas E linEarES 

para as duas profundidadEs dE solo Estudadas. As Equa~oEs dE 

rEgrESsio qUE rEPrESEntam esse efeito 
~ 

sao apresentadas 

Apêndice 1. 

Ainda, na Tabela pode-se observar que as 

doses dE calcário apl icados ao solo proporcionaram aumento 

significativo E 1 inEar no teor dE 8-80 4
m- a 0-20cm de pro-

fundidade (Tabela 3) e efeito significativo e quadrático no 

teor encontrado a 20-40cm <Tabela 4). Por ocasiio dessa 

amostragem as dOSES dE gesso nio tinham sido ainda aplicadas 

e o 8-804
2

- encontrado provavelmente foi devido ao beneficio 

qUE o preparo do solo. Juntamente com a calagem. proporcio-

naram na Mineraliza~âo da mat ia orginica do solo. a qual 

tornou o enxofrE disponivel. 

As equa~~es de reQressio para os efeitos 1 j-

nEares e quadráticos observados para a variáVEl teor dE En-

xofre sio Encontradas no Apêndice 1. 



Tabela 3 - Resultados das amÍ! ises químicas de amostras do sOlO ret iradas 98 dias após a iipl icat;:ao do cal-

Doses CE fI.O. P pH r .... ã!+ 
~{;. I'\g2+ ~ .. A1 3 + H+Al S T V ill S-S04 2-

cElcár~G l~-·n 
WCiM:'Z 

tlhi?, % PPill ----------- €~mgjífj0ml TwFwS!JA~ -----_ .... _----- --- ., 
f. -- - PPl\! -

{; 2,1 4 4,O 01 49 O,12 O,O5 1;1 4,O O,69 4,7 15 63 13 

1 .I.. 2r i 4 4,2 07 77 O,46 O,O5 0,7 3,2 1,30 4,5 29 35 13 ~'w 

3,2 2,1 4 A 7 
:1 1 1,37 1,O4 O,O4 O,3 1") ;'j 

t..1 0 2,46 '" '1 .J.,t: 47 13 16 

Ri!9. 1 inear ns ilS ** ** ** ns ** *li ** ** ** ** ** 
Reg, quadrA ilS ns ns * ns n~· ns ns ns li ns ns ns 

7,32 

(i) * i! ** = significâncías aos níveis de 5% I:' i% de probabilidade, fespect ns ~ não significativo. 



Tabela 4 - Resultados das análises químicas dE amostras do solo retiradas 98 dias após a aplica~ão do cal-

DOSES de 
calcário 

t/ha 

li linear 

drio e Ulll dia antes do plantio das forrageiras (08/iH/i987l, na prot'undidade dt:· 20-40c!\i, em 

M.ü, 

'i 

'" 

i,5 

ns 

ns 

p 

ppm 

0,40 O,10 O,03 

4, i O,44 O,20 O,O3 

4,1 0,63 O,34 0,03 

fiS ** ** iH ns 

ns ns ns ns os 

16,50 1,71 26,10 5i,81 16,47 

1;1 

O,9 

0:B 

** 

ns 

9,70 

s T \) 

--- J:: -- - ppm -

3,7 01 51 .4 lj . ,r.. 12 10 

':l <:: 0,64 -.J'ft,J 4,1 p 
~D 61 14 

3:-3 0,98 4,3 Ij~ 
t::.~ 46 

** iH ** 
ns ns ns fi:; 

32,26 5,33 26,44 i2,19 19,10 
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Os resultados das análises químicas de solo 

real izadas em amostras coletadas a cada ano e nas duas pro-

fundidades estudadas e em funç~o do calcário encontram-se 

nas Tabelas 5 a 12. 

Pelas Tabelas 5. 7. 9 e 11 verifica-se. de um 

modo geral que os teores de matéria orgânica do solo. na 

profundidade de 0-20cm de amostragem. sofreram reduçBes do 

primeiro (2%) para o segundo ano (1.6%). voltando a aumentar 

no terceiro (1.8%) e quarto ano (1,9%>. Ainda no terceiro e 

quarto anos. observaram-se aumentos lineares e significati-

vos para esta variável. na profundidade de 0-20cm, com o em-

prego das doses de calcário (Tabelas 9 e 11). Para as amos-

tragens realizadas a 20-40cm. aumentos. também. significat i-

vos e lineares no teor dE matéria orgânica. em relaç~o aos 

níVEis dE calcário foram observados no segundo E no quarto 

ano (Tabelas 8 e 12. respect ivamente). As equaçBes corrES-

pondentes Fegress3es significativas para esta variável 

sao apresentadas nos Apfndices 3. 4 e 

As Tabelas 5. 7. 9 e 11 demonstram os efeitos 

ben icos das duas doses dE calcário dolomit ico aplicados ao 

solo. que resultaram em aumentos na porcentagem de satura,~o 

por bases, provocando paralelamente Eleva,Bes. também. do 

pH. do Ca 2 + e Mg 2
+ trocávEis E da soma de bases nas amostras 

colEtadas a 0-20cm. nas amostragens rEalizadas durante os 

quatro anos de experimento. ElevaçBes do pH e dos teores de 

Ca2
+ + Mg 2

+ trocáveis do solo apds dois anos de ap} ica, do 

calcário no solo. também. foram obtidas por WERNER et aI. 



(1979) e MORELLI et alo (1992), entre muitos outros. Estes 

aumentos foram lineares e significat ivos para o primeiro ano 

e para o segundo. quarto anos houve 

significativo e quadrático. para as seguintes variáveis: sa-

turaçio por bases, pH. Mg 2
+ trocável e soma de bases. Para o 

os aumentos foram lineares nos três primei-

ros anos sendo que no 01timo ano ODservou-se efeito quadrá-

,",' 

~::~ q tt ~:\ ç: ü f::.:· i:} regressao representat ivas das 

variaçaes desses parâmetros com a aplicaçio do calcário po-

observadas nos Apfndices ") 
c .. )' 

Para o terceiro ano de amostragem. a intera-

çio calcário x gesso foi significativa para os teores de 

valores de pH e porcentagem de saturaçio por 

bases encontradas nas amostras coletadas a 0-20cm de profun-

d id':l.de. 

No desdobramento da interaçio para os teores 

de Ca 2
+ trocável e para os valores de saturaçio por bases 

verifica-se nas Tabelas 13 e 14, que o comportamento dife-

rente do gesso conforme a dose de calcário foi que gerou a 

interaçio significat iva como veremos quando se discut ir o 

o desdobramento da interaçio calcário x gesso 

sobre os valores de pH revelou que a ap] icaçio do calcário 

apresentou efeito significativo e linear. para os valores de 

pH. na ausência de gesso, ao passo que na presença das doses 



de gesso houve efeito significat Ivo e quadrático para os 

valores de pH (Tabelas 13 e 14). 

As equaç3es de regressao que representam es-

sas variaç3es nos valores de pH. em funçâo da aplicaçâo do 

calcário na presença das doses de gesso. sâo apresentadas no 

Para o quarto ano de amostragem a interaçâo 

calcário x gesso foi significativa para os teores de magne-

sio encontrados a 0-20cm e. no seu desdobramento. verificou-

se efeito significativo e quadrático do calcário tanto na 

au cla como na presença das doses de gesso (Tabela 13). No 

Apêndice 6 sâo apresentadas as equaç3es de regressâo que re-

presentam essas variaç3es em funçâo do emprego do calcário 

na ausência e na presença de gesso. 

Nas Tabelas 6. 8. 10 e 12. observa-se qUE a 

aplicaçâo das doses de calcário proporcionou aumentos signi-

ficativos e consideráveis nos 

veis do solo na profundidade de 20-40cm. Esses aumentos fo-

ram acompanhados. elevaç3es significativas no 

pH. soma de bases e saturaçâo por bases. para essa profundi-

a profundidade de incorporaçâo do calcário que esteve entre 

25cm. Tais resultados mostram que. desde que o calcário seja 

bem incorporado ao solo. ele e capaz de melhorar tamb~m ca-

madas do subsolo, com efeito muito duradouro. concordando 

portanto. com trabalhos de GONCALES 



Os valores de pH encontrados a 20-40cm sofre-

ram aumentos significativos e lineares por ocasiâo dos três 

10) e efeito quadrático no 

40cm) os aumentos foram representados por regress3es linea-

res para o primeiro. terceiro e quarto anos (Tabelas 6. 10 e 

12) e regress3es quadráticas para o segundo ano (Tabela 8). 

A soma de bases e a satura~âo por bases a 20-40cm de profun-

didade tiveram aumentos lineares para o primeiro (Tabela 6) 

e terceiro ano (Tabela 10) e quadrát icos para o segundo CTa-

e quarto anos (Tabela 12). enquanto que para o Mg~+ 

trocável (20-40cm) de regressâo revelou efeito 

quadrático nos quatro anos sendo que no dltimo ano houve 

interaçâo significativa do calcário com o gesso (Tabela 14)g 

nos Apêndices 2. 3. 4 e 5. 

No desdobramento da intera~âo calcário x 

gesso para os teores de magnésio trocáveis. a 20-40cm de 

profundidade. (Tabelas 13 e 14). no quarto ano. verificou-se 

q u ~:.:. o c:::! 1 c: io tanto na ausência como na presença de 600kg 

de gesso proporcionou efeito significativo e quadrático nos 

teores de Mg~· trocável e na presença de 300kg de gesso os 

aumentos obtidos para o magnésio foram significat ivos e 1i-

neares conforme equaçBes de regressâo apresentadas no Apên-

A açâo positiva e significativa do calcário 

dolomitico na diminuiçâo da acidez do 50]0. a 0-20cm. per-



maneceu ao longo dos quatro anos do experimento. sendo re-

presentada por diminuiçges siBni~icativas na acidez poten-

e nos teores de Al~· trocáveis e saturaçio por 

(1983c) encontraram as mesmas tend0ncias realçando a impor-

tincia da calagem para a reduçâo da concentraçio de alumínio 

troc~vel. Os teores de Al~· troc~vel nessa pro~undidade. ~i-

caram acima de 0.5e.mg/100ml. do segundo ano de 

amostragem. nas parcelas que receberam 1.6t de calcário do-

lomftico/ha. sendo porém praticamente nulos com o emprego do 

maior nivel de calcário aplicado (Tabelas 5. 7. 9 e 11). Se-

gundo WERNER (1977>. este seria o valor crítico no solo para 

o alumínio nio afetar o desenvolvimento normal da maioria 

das leguminosas ~orrageiras tropicais. 

troc~veis. acidez potencial e 

açio das doses de calcário dolomit ico ap] icado ao solo. tam-

bém foram observados nas amostras colhidas a 20-40cm de 

pro~undidade. durante os quatro anos de amostragem. embora 

os teores de Al~· encontrados nessa profundidade sempre ~os-

sem maiores que 0.5e.mg/100ml de solo com exceçio para o se-

Bundo ano onde SE aplicou 3.2t de calcário/ha (Tabelas 6. 8, 

10 e 12). REduç~es nos teores de Al~+. na pro~undidadE de 

25-50cm. pela açio de calc~rio. também foram encontradas por 

observadas durante os quatro 

anos e nas duas profundidades, nos teorES de Al~+ e H+Al e 



saturaçâo por alumenio. resultantes da aplicaçâo 

de calcário. com exceçâo para os anos em que houve interaçâo 

significativa com obedeceram efeitos 

quadráticos conforme indicam as equaç3es 

1;:' 
,.i" 

Para o terceiro ano de amostragem a análise 

mostrou significância para a interaçâo calagem 

A13+ trocáveis encontrados nas 

duas profundidades amostradas e para os teores de H+Al a 0-

20cm" Verifica-se na Tabela 14 para os teores de A13+ trocá-

vel e H+Al encontrados a 0-20cm que o comportamento dife-

rente do gesso conforme a dose de calcário foi que gerou a 

interaçâo significativa. como veremos quando se discut ir o 

efeito do gesso" Com relaçâo aos teores de A1 3 + trocável en-

contrados a 20-40cm verificou-se. com o desdobramento da in-

teraçâo. que a calagem na presença de 600kg de 

gesso demonstrou efeito significativo e 1 inear em reduzir o 

teor de A13+ enquanto que na presença de 300kg de gesso este 

efeito foi quadrát ico. 

significativa para ~ porcentagem de saturaçâo por alumfnio 

encontrada a 20-40cm de profundidade no quarto ano de amos-

tragem. No desdobramento dessa interação. observa-se que o 

calcário apresentou efeito significativo e quadrático para 

esta variável na ausência de gESSO. enquanto na presença das 

para os valores de saturaçâo por alumfnio (Tabelas 14 e 16). 



sendo que na presença da maior dose de calcário os valores 

obt idos na saturaç~o por alumínio foram bem menores que na 

aus&ncia do calcário (Tabela 

16). No Ap&ndice o s~o apresentadas as equaç3es de regress~o 

que representam essas variaç3es em funç~o do calcário e das 

Nota-se que ano apos ano e nas duas profundi-

dades amostradas. a acidez do solo pareceu ter-se recuperado 

quando foram observados maiores teores de A13+ e consequen-

saturaç~o por alum{nio e tamb 

valores mais baixos para pH. soma de bases e satura-

bases. quando comparados com os resultados obt idos 

antes do plantio (Tabelas 3 e 4). Talvez isto tenha ocorrido 

devido ao próprio sistema de cultivo das forrageiras qU.f:~ 

acarretou grande cátions em funç~o da forragem 

cortada e removida da área experimental. e. também. pela la-

vagem das bases do complexo de troca pelas águas das chuvas. 

deixando íons H+ em seu lugar (MALAVOLTA, 1985). 

As doses de calcário estudadas apresentaram 

inversa com a capacidade de troca de cát ions CT). em 

ambas as profundidades de solo amostradas (Tabelas 9 a 12)u 

Observou-se efeitos significativos E quadrát icos no segundo 

a profundidade dE 0-20cm 

para o terceiro e quarto anos para as duas profundidades de 

amostragem (Tabelas 9 a i;:?) " ."~ 

E'; q i.1 {";\ ç: o f::.: ~;; 

correspondentes as 
,., 

~ ... E' ~:J i'" F:~ ~:;. ~:;, o t~·: '~:. 

das nos Ap&ndices 3 a 5. 
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No terceiro ano de amostragem a an~l ise de 

variQncia revelou interaçio significativa do calc~rio x 

gesso para os valores da capacidade de troca de c~tions a 0-

20cm (Tabela 13). No seu desdobramento (Tabela 14) verifica-

se que o comportamento diferente do gesso dentro das doses 

de calc~rio foi que proporcionou a interaçio significativa 

como veremos quando se discutir o efeito do gesso. 

Os teores de pot~ssio encontrados a 0-20 e 

20-40cm de profundidade sofreram reduç5es significat ivas~ 

com a apl icaçio de calc io. as quais foram 1 ineares para o 

primeiro e quarto ano e quadr~ticas para o segundo e ter-

ceiro ano na profundidade de 0-20cm (Tabelas 5. 9 e 11) e 

I inear no primeiro ano e quadr~tica nos tr&s 01t imos anos 

para a profundidade de 20-40cm (Tabelas 6. 8. 10 e 12). As 

regressio que representam estes efeitos sio 

apresentadas nos Ap~ndices 3, 4 e 5. 

Esses resultados podem levar a uma interpre-

taçio err8nea a aplicaçio do calc~rio 
, 

provoca peroas 

dE pot~ssio no solo. Contudo cabE rEssaltar qUE a soja-PE-

rEnE nio conseguiu SE estabelEcEr na ausenCla dE calc~rio. 

ficando somente o coloniio neste tratamento. nio havendo 

competiçio pelo pot~ssio do solo entre as forrageiras. o que 

fez com que o teor dE pot~ssio no solo neSSE tratamento SEm-

prE fOSSE maior em rElaçio aos dE outras doses dE cale ia. 

Além disso. o maior crEscimento das forrageiras obsErvado 

nos tratamEntos onde o calc~rio foi arl icado permite dizer, 

também. que houve transfEr cla dESSE elemento para a bio-



forrageiras que foi cortada e retirada das parce-

A aplicaç~o das doses de calcário rEsultou. 

as profundidadES de solo amostrados. Em rEduç~o 

significat iva nos tEorES dE enxofrE (S-S04a -) do solo sendo 

duç3ES sempre foram quadráticas. .", 
C () In r;..:- >~ C f::~ ç: ~:t C} >' 

os teores dE enxofre a 20-40cm. aprEsEntaram rE-

do primeiro ano, nesta mesma 

profundidade obSErvou-se aumento significativo E linear para 

~ interessantE notar que quando se 

compara as duas profundidades dE solo. pode-sE observar que 

os maiores teores de S-804a - ~oram encontrados na camada de 

do calcário proporcionou 

a movimentaç~o dE 8-S04a - (Tabelas 5 a 12). 

A interaç~o calcário x gesso foi significa-

t iva para os tEores de 8-S04a - encontrados durantE os quatro 

amostragem e nas duas profundidades de coleta, com 

sEgundo ano na profundidadE de 20-40cm (Tabelas 

Para o primeiro ano (1988), em amostragens 

feitas depois de dois meses da rEaplicaç~o das doses dE 9ES-

so. o desdobramento interaç~o para os teores de 

8-804
2

- encontrados a 0-20cm, evidEnciou que a aplicaç~o de 

calcário reduziu significativamente eSSES ~eores. sendo esta 

linear na aus&ncia de gesso e quadrática na presença 

(Tabelas 14 E 15). Para os tEores 
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de 8-804 2
- encontrados a 20-40cm verificou-se que a aplica-

~50 do cale ia n50 teve efeito significativo tanto na au-

sência corno na presen~a de 300 kg de gesso, enquanto que na 

presen~a de 600 kg de gesso a aplica~50 do calcário pro-

porcionou aumentos significat ivos e 1 ineares nos teores de 

, 
once ocorreram. inclusive. os maiores teores desse 

elemento no solo (Tabelas 14 e 16). 

Na Tabela 14 verifica-se para o segundo ano 

de amostragem (1989) signific~ncia para a interaçio calcário 

x gesso somente para 05 teores de 8-804~- encontrados a 0-

20cm de profundidade. No desdobramento dessa interaçio ficou 

demonstrado que as doses de calcário tiveram efeito 

significat Ivo e quadrát ico quando apl icada conjuntamente com 

300 e 600kg de gesso (Tabelas 14 e 15). nio o fazendo na au-

cia do gesso. 

No terceiro ano de coleta de amostras de solo 

(1990) e. após um ano e dois meses da reaplica~50 das doses 

de gesso. verifica-se que com o desdobramento da interaçio 

cale io x gesso. a apl icaçio do calcário. na ausência de 

gesso, reduziu linear e significativamente os teores de en-

xofre encontrados a 0-20cm e. que, na presença dos 300 e 

600kg de gesso houve efeito significat Ivo para o componente 

quadrático (Tabela 14). De um modo geral. 05 teores de S-

80 4
2

- encontrados nessa profundidade (Tabela 15). sio consi-

derados muito baixos com exceçio dos teores observados na 

ausência do cale ia. de acordo com padr~es estabelecidos 

por VITTl (1988). 
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Para os teores de 

fundidade. o desdobramento da interaçgo mostrou que a apli-

gesso. ngo apresentou 

efeito significativo. Entretanto na presença de 300kg de 

gesso houve efeito significat Ivo e quadr~t ico e na presença 

de 600kg houve reduçgo significativa e linear sobre os teo-

res de 14). Os teores desse elemento apre-

sentados na Tabela 16 e nessa profundidade y confrontado com 

VITTl (1988'. sgo considerados adequados. 

Para o quarto e ~ltimo ano de amostragem 

(1991) e aproximadamente um ano após a reap} icaçgo das doses 

de gess0 7 verifica-se. com o desdobramento da interaçgo para 

os teores de 8-80 4
2

- a 0-20cm (Tabela 14), um efeito signi-

ficativo e quadrático das doses de calcário tanto na ausen-

cia como na presença das doses de gesso. A presença do cal-

c~rio reduziu drasticamente os teores de 8-804 2 - e na sua 

au cia os maiores teores de enxofre foram encontrados me-

diante a aplicaçgo das doses de gesso. como era esperado uma 

vez que o gesso é fonte de enxofre (Tabela 15). 

Para os teores de 8-804~- obtidos a 20-40cm 

de profundidade. neste ~ltimo 

I~ • 

na ausencla de gesso e na presença oe 300kg. apresentou re-

e linear e. na presença de 600kg, este 

efeito foi significativo e quadr~tico (Tabela 14). Nota-se 

que. apesar da calaQem ter reduzido significat ivamente os 

teores de 8-80 4
2

- estes sempre eram maiores quando se aumen-

tavam as doses de gesso. Nessa profundidade de amostragem 



encontraram-se os 

nos anos anteriores (Tabela 16). 

de regressâo representativas dos 

efeitos do calc~rio na ausência ou na presença das doses de 

os teores de S-S04n - nos quatro anos e nas duas 

profundidades sâo apresentadas no Apêndice 6. 

Tabela 5 - Resultados das análises químicas de amostras do solo retiradas em 28!~3!í988, referentes ao 

uoses de M.!:L P pH Ca~+ fi 2+ y+ A1 3 + fitAl S T V 8-5042-19 " " m 
c~.1cár ~G CaG1 2 

-----------------------------------------~----------------------------------------------------------------

tlha 'i 
J. ppm ------_ .... _-- e .ii1g!i~0ml T.F.S,A, ~~------------ --- k -- - ilPIll -

0 ') I), ;2 ~ 7 !li '1'1 ~,10 0,14 ti ~1 3,6 0,48 4,1 ,'\ 
7~ 10 c. F 1J ..., t ~ ~tt.!.. A '1"'"1.1 ,i.;) 

í,6 V~ 2 4,3 01 82 0,46 (JJ ~? ~,40 21 8 i .li ~ • '" 33 24 2 >./"1'~"'" J.-1 1 J.. ~?.J 

3,2 2::\1 2 4,8 ' '1Q J..'if:..l 0,89 ~,i0 0,O6 1,9 2,28 4,2 ,,'" .J.;) A l.. 2 

Reg, linear ns fiS ** ** '.li. "n * ** ** ** ns ** ** ** 
Reg, iuo.dr ~ ns ns ns flS ns ns ** ns flS ns ns ** ** 
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Tabela 6 - Resultados das análises químicas de amostras do solo retiradas em 28/03/i98B, referentes ao 

primeiro ano ap~s plantiD das forrageiras, em fU!1!;ão do fator calagem. Profundidade de 20-40clll. 

3 doses de gESSO. 

pH Ca 2 + M92 + s T 
CaCl ;! 

t/h;;, % lipm 
________ 0 ___ 

€~mg/100ml T.f.S.H. ---~--,.,. .... ----- --- '{ 
h -- - ppn\ -

° ' '" 2 0,10 O,10 j 14,á 3,1 0,40 31 6 jj 72 12 11,J ... ; '" . 
1,6 L6 '" 3,9 0,36 ~1i3 0,09 07') 1j ü O,59 ':I ". 17 49 14 ;:: F ~ .:.... t-r l ~1,J 

3,2 ir5 'i 
<- 4,1 O,50 0,33 0,07 0,56 21 6 0,93 3,6 26 38 16 

Reg. l~near ns ns iH ** iH * ** ** ** ns ** ** ** 
Reg;! ~uadf<l as ns ns fi:; li fiS ns ns ns ns· ns ns fiS 

1,87 34,63 44,11 18,01 10,00 5,28 27,07 5,42 22,81 12,36 

ivamentel ns = não significativo 



Tabela 7 - Resultados das análises químicas de amostras do solo retiradas em 0i/~2/i9B9, referentes ao 

noses de 
calcário 

t/ha 

0 

1,6 

" ') Jf'c" 

Re9~ 1 ~n€ar 

Guadr. 

CV{%) 

'i ppm j'1J, 

1:5 4 

tr6 4 

4 Á 
':''f'lJ -4 

ns ns 

ns ns 

pH 
CaCí., 

4, i 

4,3 

4,9 

** 

* 

-----------

0,30 O,10 

~,5i 0r22 

11 11 0,68 

** ." '1<n 

ns * 

e.mg/i00ml LF 

0,i5 O,92 

~,54 

O,09 O,O6 

iH ** 

* riS 

s 

,S,A, ------------- --- ~I 
b:. -- - pprn -

3r3 O,57 Q Q 
-:"",/1 15 62 i6 

2,9 ~1~l4 3,7 '1" -r..J. 39 2 

.., , 
L8B 4,O 47 '1 i ~,J. '" 

iH ** ns ** ** ** 
ns * * li ** ** 
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Tabela 8 - Resultados das anál ises químicas de B.illostras do solo retiradas Elll 0i!02/1989, referentes ao 

3 doses de g€SSQ~ 

Doses de M.O. s T 
Lae1;';! 

Uha -~~--- .... ----- e # mg/100f# 1 T ~ F ~ S ~ fi ~ ------------- --- % --

1,6 3 2,9 0,59 55 13 

1,3 3 O,07 O,44 28 12 

** ** ns ** 
r.s ns ns ** ns ns os 115 

c\lm 7,98 19,76 1,05 21,95 27,24 20,33 14,00 6,B0 18,25 4,79 17,38 14,57 11 



Tabela 9 - Resultados das 

U;H::"'" ""'-'1-..r de 
io 

tlha 

:3 doses de gesso. 

M=D~ 

, ., 
l ;i 

, o 
';''1 1 

fi:; 

9,48 

P 

5 

íses químicas de amostras do solo retiradas em 27/03/1990, referentes ao 

pH Ca 2 + Mg 2 + K+ Ai 3 ... HtAl S T V m S-SU42 -1 

CaC1;! 

-_.- ~' t, -- - pPf!l -

0,29 0,10 01 13 1,18 t:: ') 
J.yL 0,48 9 7i UI 

1t , 
;1). 0,17 0,O8 0,75 4,3 0;82 16 44 . ., 

,:) 

4,5 0,86 01 44 0;07 0,30 3,3 1,39 2~t i9 i 

** ** ** ** ** ** !!li: ** ** 
os * * ns ns li fiS ** ns ** 

58 35,29 
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Tabela 10 - Resultados das análises quimicas de amostras do solo retiradas em 27/03/i990, referentes ao 

terceiro ano após plant io das forrageiras, em fijn~ão do fator calagem, Profundidad!? de 20-40cm. 

!Joses de 1'\.0. P pl-! f'",,-2+ Mg 2 + V" Ari+ H+A1 S 
..,. 

V m 5-5042 -1..il:'!. f\ I 

in LaCl ;r 

tina PPll1 _.~--------- e ~mg/i@eml T.:F tlS=Â=: ------------- --- % -- - ppm -
'1 3,'1 !I. rq 0,Hl (1,08 A I 0,4i 5,O 8 74 23 
'"' '.!yt:.A ~10 

3 4 1 ,~ ~li2 0,O5 0,92 4,4 0r53 A fi ; 1 : 11 63 15 

3,2 " A , O,41 0,20 O,O5 O,73 4,O O,67 4/7 i4 52 16 ,J 1'lJ.. 

flt.=- *li ** ** * ** ** ** :::r: *li ** *li 

ns fiS ns li * ns ns n5 n5 rIS ns ** 

CV(%) i0,79 35,46 1,31 17,21 19,93 35,97 5,50 3,73 i5,62 



Tahela li - Resultados das análises de amostras do solo retiradas em 05/04/1991, referentes ao 

Doses de 
calcáriü 

tino. 

quarto ano após plantio das 

pH 
CaC1;;: 

s T 

., 
I, ----------- e.mg/i00ml T.F.S.A, -------------

1,7 

ns 

ns n5 

J 
C 

6 

6 

3,9 

** 

~,5i 

O,74 4,9 

3, i 1,37 

** 
ns os 

___ "i __ 

I. 

68 21 

2 

i 

8,73 30,70 i,99 12,54 16,46 16,90 12,30 5,38 12,90 3,85 13,07 1i,89 21,43 

(i) ** = signíficância ao nível de IX de probabili 



Tabela 12 - Resultados das análises químicas de amostras do solo retiradas em 05/04/1991, referentes ao 

3 doses de g€SSG~ 

Ala... H+Al s T 

tina '/ 
!, ppm _ .... _-------- e.mg/i00ml T.F.S.A. --------~"'---- --- "f ,. -- - PP~l -

0 1,3 3 4,0 0.:>4 ,- . 0,10 0,17 1,09 4 ~ -1 • 0 4,9 10 68 24 

1,6 1,4 3 4Aj 0,38 ~~? li 0,H 0,93 4,1 0,59 4,7 13 61 \ ,., 
• .:l 

':j '1 1,5 3 A '1 0,61 0,i0 O,64 " t:' 0r'it, Jl '" '1" 40 H Wrr.. , 1!.. .:l"J ,,"/ '-i 

'i 1 ." ** 11" ** ** ** ** ** *" ** ** ** ** ** llne"r '4 .. 
\Í!ladrll ns. ns li fiS *li li * riS ** fiS ** ** ** 

CV(%) 13 7 



Doses 
de d€ 

calcario gessD 

tIna kg/ha 

0 fi 

300 

600 

1,6 0 

300 

600 

" '1 .J1'!.. 0 

300 

6f10 

tltAl 

€.mg/i00ml 

4,0 

3/i 

2,9 

'1 " ;;,.,7 

215 

3,1 

l ç 
~'$ ç 

1,9 

2,fI 

pH 
CaC1 2 

3/1 

31 9 

':l Q 
~11 

4,1 

4,1 

4,1 

4,6 

4,6 

-----

~123 

~127 

01 30 

O,56 

0,67 

fI,63 

{1r83 

11 10 

e.mg!i00ml 

1,20 "" 7 ,J" 

' '1':1 I.-'lG..v 
;::; '1 
.... ·Ft.. 

". ., 
Jri 

i,i3 r ., 1:; 7 
.Jri:.. ...J't l 

O,87 4,4 " , -J~.i. 

0,67 4,1 5,0 

!!. "1') 
~'ll !'.. 4,3 5,2 

iJ, _" lI'l'~hj " (.) ..),; 5,O 

0,22 4,3 

fÃ l'}!l 
""1""1 3,0 A l 

! yl,.1 

-%-

1'\ 
Q 

o 
.' 

9 

14 

i! 
iO 

i8 

22 

31 

:::-r;: 
'Il-..! 

M 2+ "g 

4"'. ano 

e.mgii00ml 

~~ i~ 

0,10 

0,10 

0,10 

0,H! 

O,10 

0,40 

0,26 

\1 'I" ;~O 
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Tabela 15 - Teores de 8-804
2 - das amostras de solo coletadas 

DOSES 
de 

a 0-20cm de profundidade por ocasiâo do primeiro. 

segundo. tErceiro E quarto anos apos o plantio 

das forrageiras. para os tratamentos dE calcário 

E gESSO. M~dias dE 3 repEti~ges. 

Doses 
de ~o 

~ u 

calcário gesso 
anos 

t/ha kg/ha ppm 

o o ~ 
J 4 6 1 6 

1 0 1 ~ ~ 6 22 ~ L 300 

600 1 5 ~~ 
~~ 32 29 

~ 6 0 , , 2 , 
~ , .1. ~, ~ 

300 , 1 3 4 ~ 

600 4 ~ 
~ 4 ~ 

~ 

3 ~ 0 1 i , 4 • ~ ~ ~ 

300 1 4 1 1 L 

600 ~ 
~ 1 1 1 



Doses 
de 

calcár io 

t/ha 

&\ 
" 

sdtl.Jra~âo por alumínio {Ill%) das amostras de solo coletadas li 20-40cm 

de profilndidi:l.de para os tratamentos de calcário e gesso. Médias de 

Doses S-SfLl 2-

de 
gesso 'o l , ano 

kg!ha - PP~l - e.mg/i00m1 

0 8 ' '1'1 J.li:.t. 

301' 4>",} 
J.;:;' 1 Fl _r,U: .. 

600 " ~ 4" l.O .;.. '1 ~':..' 

8 i 

300 10 

600 23 

9 

300 

27 

ppm e.mg!i00ml 

11 0,10 

25 0,í.0 

34 0,i0 

7 

16 

23 

18 

19 0,23 

'/ 

" 

74 

64 

66 

58 

37 

44 

39 

ppm 

12 

'1':) 
r:... .... 1 

36 

6 

13 

21 

? 
-.i 

15 

8A· 
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4.1.2. E~eitos do gesso nas características 

químicas do solo 

Na Tabela 17. observa-se que, no primeiro ano 

da coleta das amostras de solo. os teores de alum{nio trocá-

velo encontrados na profundidade de 0-20cm. foram reduzidos 

significativamente com as doses de gesso aplicadas. Para 

essa amostragem. os teores de Al~+ encontrados na ausência 

de gesso foram 0.5ge.mg/100ml e na presença das duas doses 

de gesso foram de 0.50e.mg/100ml. No Apêndice 7 s~o apresen-

tadas as equaçaes de regressao para 05 teores de Al~· em 

funç~o das doses de gesso. 

A interaç~o calcário x gesso. foi significa-

tiva para acidez potencial encontrada a 0-20cm (Tabelas 13 e 

14) e no seu desdobramento (Tabela 14>. verificou-se que na 

ausência de calcário o gesso teve efeito significativo e po-

sitivo em reduzir a acidez potencial, n~o apresentando 

efeito significat Ivo na presença do calcário. A equaç~o de 

regress~o que expressa esse efeito do gesso na ausenCia de 

calcário ci apresentada no Apêndice 8. 

Na amostragem real izada a 20-40cm de profun-

didade (Tabela 18) 05 teores de AI~+ apresentaram tendência 

300kg de gesso. Entretanto. 

quando se observa a acidez potencial e a saturaç~o por alu-

minio. encontram-se efeitos significat ivos e quadráticos. 

onde os menores valores de H+AI e saturaç~o por alumínio fo-

ram obtidos com 351 e 319kg de gesso. respectivamente. Isto 



mostra a influência do gesso na reduç dos teores oe alum(-

nio e saturaç~o por alumínio com a aplicaç~o de gesso. 

:i? 

aproximadamente (um ano da primeira aplicaç~o) e dois meses 

da reaplicaç~o das doses de gesso. estas n~o influíram sig-

nificativamente nos teores de cálcio e potássio do solo na 

apresentaram efeito significa-

tivo e quadrát ico para os teores desses elementos na profun-

didade de 20-40cm (Tabela :i8). A soma de bases e a saturaç~o 

por bases a 20-40cm foram diretamente pf!:10 

cálcio e potássio, uma vez que, também. apresentaram efeito 

significativo e quadrático com a ap} icaç~o de gesso. Com a 

presença de 300kg de gesso os teores de potássio. cálcio e 

soma de bases e as porcentagens de saturaç~o por bases. en-

contradas nessa profundidade. foram sempre maiores em rela-

ç~o aos outros tratamentos (Tabela 18). 

1<'.'" H+!:~I. 

bases e saturaç~o por alumínio encontradas 

·'7 
/ n 

As doses crescentes de gesso proporcionaram 

incrementos significativos nos teores de S-S04~-. apresen-

linear para os teores encontrados a 0-20cm e 

teores a 20-40cm. 

sio representat ivas 
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Por outro lado. verificam-se que a interaç~o 

calcário x gesso foi significativa para os teores de 8-804~-

encontrados nas duas profundidades. para esse primeiro ano 

de amostragem. . a qual pode ser observada pela anál ise dos 

dados apresentados nas Tabelas 15 e 16. 

Desdobrando-se a 10 X gesso 

para os teores de 8-804 2
- encontrados a 0-20cm de amostragem 

(Tabela 15). observou-se que, quando o calcário foi omitido. 

os teores de 8-80 4
2

- sofreram aumentos lineares e significa-

t ivos à medida em que se aumentavam as doses de 

Empregando-se 1.6t de calcário os teores de 8-804~-. tamb~m, 

variaram. significat ivamente e linearmente e os teores en-

contrados (entre 1 e 4ppm) s~o considerados muito baixos. 

Enquanto que na presença da maior dose de cale 10 estudada 

a aplicaç~o de gesso n~o apresentou efeito significativo 

(Tabela 14). Com relaç aos teores 

para esse primeiro ano, verifica-se com o desdobramento da 

interaç~o que as doses de gesso apl icadas aumentaram signi-

ficativa e linearmente os teores de enxofr~ na aus&ncia de 

calcário. enquanto que na presença das duas doses de cal-

cário o gesso apresentou efeito significativo e quadrát ico. 

Os teores de 8-804~- encontrados nessa profundidade sempre 

foram maiores do que os observados na profundidade 

20cm. As eQUaçZe5 de regress~o representat ivas das variaçZes 

do gesso em funç~o do calc io 5 apresentadas no Ar&ndice 

o u. 



3 doses de 

Doses de 

kg/ha % 

" fi 2,0 

300 2r0 

600 2,0 

Reg, I ínear ns 

Guadr, ns 

II , 

jijiill 

2 

2 

2 

ns 

fi':) 

4,3 

4,3 

os 

fi':) 

--~._-------

O,67 0,47 

0,86 0,50 

0,47 

n; ns 

ns ns 

s T 

e,mg/i00rnl TnF~S~AII ------------- --- % - PPlll 

i:\,i3 0,59 ? Q 
:r-'f: 1,28 4,2 30 38 '1 

!:. 

0,14 0,50 2,8 11 50 413 '''1r 
.J~ 31 4 

0,H O,5O 11 39 11 ~ 
~ 1 ,;., 33 32 8 

ns * ns ns ns HS fiS ** 
ns ns ns fiS n':) ns· fi=- ns 

7,29 13,67 3,69 45,06 30,34 24,58 i3,77 16,47 33,53 13,83 24,i3 16,49 30,37 

--



Tao21a i8 - R2sultados das análises químicas de amostras do solo retiradas em 28/03/i988, refer2ntes ao 

Sígnificância do teste Fli) para os componentes linear e quadráticD. Kédias de 3 repet e 

K.O. s T 
gesso CaGI;; 

PPl!1 --_ ..... _--_ ..... ~- e.mg/i00ml T=fllS=Â;l ~~--------- .... - --- '" l~ -- - ppm -

2 -1 Q 
·""1 ~ ~;3i 0,17 0:-08 0,82 2,9 0,58 ,.., t:' 

.,)1,,) 16. g;Q 
oJi 8 

2 3,9 0,44 ~,22 0,ltl ~,76 2,,8 ~,78 " ' 21 5O ,'i ,:),0 l.i'... 

" 3,9 O,29 lf. ~ n 10,08 O,77 3,1. 0,57 " ' i6 "", 22 <. 11, .0 ~~rb .Ji 

ns ns ns n~, fiS flS 115 * ns ns ns ns ** 
ns fl5 riS ** fiS ** ns- * * ns ** * ** 



Para o segundo ano de amostragem de solo 

(1989), a coleta das amostras foi efetuada antes da rea-

das doses de gesso. portanto aproximadamente 

um ano e um m&s depois da 11t ima aplica~âo realizada em 

18/01/1988 (Tabelas 19 e 20). As doses de gesso proporciona-

ram reduçaes significativas e 1 ineares para 05 teores do po-

tissio encontrados nas profundidades de 0-20cm 

de gesso também foram verificadas por QUAGGIO et 

e ROSOLEM & MACHADO (1984). Entretanto. para as 

amostras de solo retiradas a 20-40cm de profundidade as do-

ses de gesso nâo influ(ram significat ivamente nos teores de 

potissio. mas. proporcionaram aumentos lineares e significa-

t ivos para os teores de cálcio que fizeram com que a soma de 

bases e a saturaçâo por bases, também. sofressem aumentos 

1 ineares (Tabela 20). Aumentos nos teores 

de cilcio em profundidade com a arl icaçâo de gesso. também 

foram encontrados no trabalho de MORELLI et aI. (1992). 

Com relaçâo aos teores de mat 

houveram reduç~es significativas e lineares 

com o emprego das doses de gesso (Tabela 19) 

'" t:'; q tt ~':\ ç: ü f::':' '::~ 

efeitos significat ivos para as doses de gesso sobre 05 teo-

res de matéria orgânica. V· e S-S04~- encontrados a 0-20cm e 

apresentadas no Ap&ndice 7. 
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Pelas Tabelas 19 e 20. verifica-se que as do-

ses de gesso reaplicadas ao solo. mEsmo depois de um ano e 

um mgs aproximadamentE (correspondentE à segunda aplicaçâo>. 

ainda proporcionaram aumentos significat ivos e 1 ineares nos 

teores de 8-804
2

- a 0-20cm e efeitos quadrát icos para os 

teores analisados a 20-40cmu 

Na Tabela 14 verifica-sE o desdobramento para 

interaçâo calcário x gesso sobre os teores de 8-804
2 - encon-

trados a 0-20cm e observa-se qUE na ausgncia do calcário o 

gesso apresentou efeito significativo e quadrático sobrE os 

teores de 8-804
2
-, na prEsença de 1.6 e 3.2t dE calcário/ha 

o gesso nâo apresentou efeitos significat ivos (Tabelas 14 e 

15). A Equaçâo de regressâo que representa esse efeito do 

Os maiores teores de 8-80 4
D

- encontrados a 0-

20cm dE profundidade nas amostragens do segundo ano foram na 

ausgncia do calcário. como mostram os dados da Tabela 15. 

Observa-se. ainda. qUE os teores de 8-804
2

- na profundidade 

de 20-40cm sempre apresentaram-se maiores em relaç a pro-

fundidade de amostragem de 0-20cm. indicando a alta mobil j-

dade desse elemento no perfil do solo (Tabelas 19 E 20). 

regressao sobre os teores de 8-804
2 - a 0-20cm E 20-40cm. 



Doses dCo 

gesso 

3 doses de calcário, 

M.D. 

'I 
I, 

l 7 
J.l/ 

1,6 

i,5 

flS 

P pH 
CaCl;ã? 

PPIll 

4 4,4 

4,5 

fiS ns 

ns 

f"''''\.i!+ K+ Ajs", H+Al S T lJ íll S-Su .. 2 -"'''' , 

'i --- I~ --

0,62 ~,3B 0,12 0,53 2,8 36 2 

34 

3,9 28 34 

os ns ns ns ns flS ns n5 ** 
ns ns flS ilS ns ns ns DS ns 

15 33,44 5,44 28,22 



!'I ,(J , s T 
CaCl ;; 

kg/ha 't jljlm ,. ----------- L1ll9!i00m1 T.F,S,A. ------- .... _---- --- % -- - ppm -

0 1,2 3 4,3 0,36 ~,22 O,O8 iLb8 2,8 O,65 31 4 19 5i 7 

3€~0 ') A " 0,42 0,19 0,O9 0,68 2r 9 O,70 3,6 20 49 17 '" , ,.J 

600 3 41 3 O,59 0,23 O,O8 0,66 2,8 (~,90 '".i 7 
"dl" 24 44 2~ 

linear PiS ns riS ** ns ~~ rIS ns *li ** *li l1S H , n:;} 

~uadr., ns ns ns ns ns riS ns ns n~. fl'" , -' l1S TIS * 

7 
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Para o terceiro ano de amostragem (1990). as-

sim como ocorreu para o segundo ano, a coleta de amostras de 

solo foram real izadas antes da reapl - ~ Icaçao das doses de 

gesso, portanto um ano e dois meses aproximadamente da apl j-

caçâo feita em 1989 e correspondendo a terceira aplicaçâo. 

Os resultados das análises químicas das amostras de solo 

nesse ano sao apresentados nas Tabelas 21 e 22. 

o uso isolado do gesso. nâo causou alteraç~es 

nos valores de pH encontrados nas duas profundidades de solo 

por ocasiio do primeiro. segundo e quarto anos do experi-

mento. concordando com MALAVOLTA et aI. (1986) de que o 

gesso nio promove mudanças no pH do solo. quando ar} icado em 

sistema aberto (no campo). Entretanto. os valores de pH en-

contrados nas amostras coletadas a 0-20cm de profundidade 

para o terceiro ano. •• . I"' 

so~reram varlaçoes significativas e 

quadráticas com as doses de gesso aplicadas e a interaçio 

calcário x gesso também. se apresentou significativa para 

esta variável (Tabela 13). No seu desdobramento verifica-se 

que o gesso na ausência e na presença de 1 r 6t de calcário 

nio teve efeito significativo. mas apresentou efeito quadri-

t ico e significat Ivo na presença de 3.2t de calcário (Tabela 

14). O maior valor de pH conseguido foi com a combinaç da 

maior dose de calc io com 458 kg de gesso que proporcionou 

um valor de pH de 4.6. 

As doses de gesso causaram acreSCimos signi-

ficativos e 1 ineares nos teores de 8a2
+ trocável. encontra-

dos nas duas profundidades (Tabelas e 22) na sorna de ba-
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ses e na satura~âo por bases encontradas a 0-20cm. enquanto 

que para a capacidade de troca de cátions a 0-20cm apresen-

tou 
. ~ 

varla~ao significat iva e quadrática com as doses de 

gesso (Tabela 21). 

Os aumentos observados para a soma de bases e 

satura~ por bases, com o emprego das doses de gesso. na 

profundidade de amostragem de 0-20cm. foram devidos à maior 

contribuiçâo do cálcio contido no gesso. uma vez que os teo-

res desse elemento no solo. tambtm. apresentaram aumentos 

com as doses de gesso aplicadas. 

Houve significância para a interaçâo calcário 

x gesso para as variáveis T e V. na amostragem a 0-

20cm de profundidade (Tabelas 13 e 14). 

Desdobrando-se a interaçâo calcário x gesso 

para os teores de cálcio trocável encontrados a 0-20cm de 

amostragem (Tabela 14) observa-se que o gesso na aus0ncia do 

cale io nâo apresentou efeito significat Ivo sobre os teores 

de cálcio mas teve efeito significat Ivo e 1 inear em aumentar 

esses teores quando aplicados conjuntamente com 1,6 e 3,2t 

de calcário/ha e esses aumentos foram proporcionais com o 

aumento das doses de gesso estudadas (Tabela 13). 

Para os valores de capacidade de troca de ca-

t ions encontrados a 0-20cm (Tabela 13) o desdobramento da 

interaçâo calcário x gesso mostrou que o gesso somente apre-

sentou efeito significat Ivo na presença da maior dose de 

calcário dolom{tico e esse efeito foi quadrático (Tabela 

14). 
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A intera~io calcário x gesso para a satura~io 

por bases encontrada a 0-20cm de amostragem foi signi-

ficat iva. Na ausência do cale io e na presen~a de 1.6t de 

calcário/Ma o gesso nio apresentou efeito significativo. en-

tretanto na presen~a de 3.2t de calcário o gesso proporcio-

nou aumentos significat ivos e lineares na satura~âo por ba-

ses (Tabelas 13 e 14). 

Os teores de alumínio trocável encontrados em 

ambas as profundidades de solo apresentaram varia~aes signi-

ficat ivas e quadráticas com as doses de gesso estudadas (Ta-

belas 21 e 22). Os maiores teores desse elemento foram en-

contrados na camada dE 20-40cm (TabEla 22). 

A intera~ calcário x gEssO foi significa-

t iva para os teores de alumínio encontrados a 0-20 e 20-40cm 

de profundidade de solo. No desdobramento da intera~io para 

os teores de Al~· a 0-20cm (Tabela 14) verifica-se que o 

gesso na ausência do calcário nio teve efeito significat Ivo. 

mas na prEsença das duas dOSES de calcário apresentou efeito 

significat Ivo e quadrático na reduçio dos teores desse ele-

mento (Tabelas 13 e 14). Para os teores de Al~· encontrados 

nas amostras coletadas a 20-40cm de profundidade (Tabela 16) 

o desdobramento da intera~io evidenciou que o gesso somente 

apresentou efeito significativo e quadrático na presença de 

i,6t dE cale io/ha (TabEla 14) e a combina~ dEssa quan-

t idadE de calcário com 472kg de gesso proporcionou os meno-

res teores de aluminio. 0.7ge.mg/i00ml. 



A análise de regressao dos dados da acidez 

potencial encontrados 

efeitos significat ivos e quadrát icos para o gesso (Tabela 

foi significat iva a interaçfuo calcário x 

gesso sobre essa variável. Desdobrando-se essa interaçfuo ve-

o gesso nao teve 

efeito significat Ivo ao passo que na presença aas duas doses 

de calcário apresentou efeito 

para os valores da acidez potencial (Tabelas 13 e 14). 

Os valores de saturaçfuo por alumínio a 0-20cm 

de profundidade apresentaram reduç8es 1 ineares com a apl ica-

r\ . .; ... 
r;:: . .I, l I~ Observa-se que. na au-

cia de gesso o valor para a saturaçfuo por alum{nio é de 

52% e na presença da maior dose de gesso é de 38%, indicando 

que o gesso nessa camada superficial. foi eficiente em redu-

zir significat ivamente o teor do alum{nio troc '! 
J • ., 

Os teores de potássio apresentaram efeitos 

significat ivos e quadráticos com o emprego das doses 

na profundidade de amostragem de 20-40cm (Ta-

Achando-se o ponto de mlnlmo. verificou-se que a 

de 388kg de gesso foi a que proporcionou os meno-

(0 7 04e.mg/100ml). De um modo ge-

teores de potássio no terceiro ano estfuo muito bai-

xos. tanto os encontrados a 0-20cm como os encontrados a 20-

40cm de profundidade. 

Os teores de S-S04~- encontrados Em ambas as 

1'1.···. 
;'.1 r:. 



ano. apresentaram aumentos significativos e lineares com as 

doses de gesso. Os maiores teor~s foram encontrados na ca-

mada de 20-40cm de profundidade. 

ano e dois meses aproximadamente da reapl icação 

de gesso realizada em 1989(correspondendo a ter-

ocorreram signific~ncias para a interação calcário x gesso" 

Desdobrando-se esta interaçâo para 05 teores encontrados a 

0-20cm. verificou-se ausência do calcário 

causou aumento significativo e 1 inear, enquanto que, na pre-

1.6 e 3.2t de cal c io não houve efeito significa-

No desdobramento da interação calcário x 

gesso para os teores de 8-80 4
8

- encontrados a 20-40cm. o que 

gerou o aparecimento da interação foi o comportamento dife-

calcário dentro de cada dose de gesso 

e 16). o que já foi motivo de discussão no item 

16. verifica-se que o gesso, tanto 

na ausência como na presença das doses de calcário. aumentou 

de 8-804
2

- sendo os maiores teores encontrados na 

ausência do calcário. Isso indica que o calcário teria aju-

dado a promover o arrastamento do 8-80 4
8 - para camadas mais 

profundas do que as analisadas nesse experimento. 8egundo 

do calcário combinada com gesso. 



.~~ . 
gesso na ausencla e c,;\ 1···· 

Tabela 21 - ResuU13.dos das ises químicas de amostras do solo retiradas em 27/03/i990, referentES aD 

de 3 dDses dE calcário, 

!k!ses de 
gesso 

(1) ** ::: sigoíf 

M.O. 

tlPi1l 

5 

;;:-
~ 

5 

ns 

OS 

Lael ;; 

!J. j 
~ 1 ,;, 

!J. .... 
;r L 

** 

** 

---.... - .... -----

O,43 01 23 

0;56 o '!t r,- ; 

0,68 ";23 

** riS 

ns fiS 

emf4g/i~0ffil T~FgS~A~ 

O,10 O,84 !J. '" Ir:..! 

0,O9 0,70 11 í 
"11';:' 

O,O9 O,70 4,2 

TIS H ** 
OS *" o ** 

s T 

--------------

01 77 r::: " ~1~ 

O,90 5,O 

1102 " ') ...J:rt. 
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Doses de 
gesso 

300 

ns 

fiS 

p 

3 

3 

ns 

46 i 

pH 
CaCl;z 

ns 

TIS 

T 

----------- 2 # mg! 100~11 T ~ F u S ~ A I; -------.------ --- % -- - ppru -

@,51 4,8 65 

4,3 0,53 4,8 63 

11 62 25 

ilS ns ns ns ns ** 
* * ns fiS fiS ns 

93 97 5,50 3,73 15,62 3,42 14,22 6,72 13,88 



No quarto ano de amostragem de solo (1991) e~ 

ards um ano da nova reaplica~âo das doses de gesso realizada 

em mar~o de 1990 (correspondendo a quarta aplica~âo)y cons-

tata-se que o gesso proporcionou aumentos significativos e 

lineares nos teores de Ca2 + trocável a 0-20cm e 20-40cm. o 

que era esperado uma vez que o gesso também é fonte de cál~ 

CIO (Tabelas 23 e 24). Esses aumentos lineares observados 

nos teores de Ca 2
+ a 20-40cm. se reflet iram em aumentos slg-

nificativos e também lineares na soma de bases (Tabela 24). 

Efeitos benéficos do gesso no aumento do cálcio trocável em 

profundidade foram verificados por RITCHEYet 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECU~RIA (1982) e SUMNER 

de correspondentes ~s 

regressaes significativas para as variáveis acima citadas 

podem ser observadas no Ap&ndice 7. 

ao magnes!o o uso do gesso is01a-

damente. mesmo na dose de 600kg/ha. nao se detectou a 

1 ixiviaçâo desse elemento. até ~ profundidade de amostragem 

realizada neste experimento, durante os tr 

de duraçâo do experimento. contrariando. assim. os resulta-

dos de outros autores. como REEVE & SUMNER (1972), 0UAGGIO 

(1982a) e 0UAGGIO (1992). Entretanto para o ~ltimo 

ano de amostragem a anál ise de variância mostrou efeito si9-

d{-;: 

contrados a 0-20cm de amostragem (Tabela 23). A interaçâo 

io x gesso mostrou-se significat iva para os teores 



desse elemento encontrados tanto a 0-20cm como a 20-40cm de 

amostragem. Desdobrando-se essa interaç~o (Tabela 14), ob-

serva-se que o gesso. nas duas profundidades de solo amos-

~ ... 1::':- .... 

gress~o quadrática) nos teores desse elemento somente 

maior dose de cale 

possivelmente teria ocorrido 1 ixiviaç~o do magn~sio para ca-· 

profundas do que as amostradas. Na ausincia de 

io e na presença 

t ivo/ha o gesso n~o teve efeito significativo no teor do 

magncisio encontrado nas duas profundidades, porque o n{vel 

no solo já se encontrava bastante baixo como 

se pode verificar pelos teores desse elemento apresentados 

nas Tabelas 13 e 16. 

A saturaç~o por alum{nio a 20-40cm. apresen-

tou reduç~o significat iva e linear com n emprego das doses 

gesso também apresentou-se significativa e no seu desdobra-

que o gesso tanto na ausincia 

1,6t de calcário dolom(tico apresentou 

e significativa para esta variável e na pre-

maior dose de calcário houve um efeito significa-

tivo e quadrát ico na m% (Tabelas 14 e 16). 

mentos significativos e 1 ineares nos teores de enxofre-S0 4
u -

as profundidades amostradas (Tabelas 23 e 

24). No entanto. ao se observarem as Tabelas 23 e 24 nota-se 



que os teores de 8-804
2

- foram maiores para as amostras re-

tiradas a 20-40cm. indicando que provavelmente o 8-804
2 - da 

camada superficial tenha sofrido processo de lixiviaçâoa 

MONTEIRO (1986) e MORELLI et aI. (1992). também. verificaram 

aumentos nos teores em profundidade. pela 

. ~ 

Icaçao gesso. 

A interaçâo calc~rio x gesso para o teor de 

0-20cm apresentou-se significat iva e. no seu des-

dobramento verifica-se que o gesso aumentou significativa e 

1 inearmente os teores de 8-S0 4
U

- na ausência do calc~rio 

(onde se verificam os maiores teores desse elemento nessa 

profundidade). ao passo que na presença de 1.6t de calc~-

rio/ha apresentou efeito quadr~t ico e significativo e na 

presença da maior cose de calc~rio nio teve efeito signi-

ficativo (Tabelas 14 e 15). 

ia x gesso para os teores 

de 8-80 4
2

- encontrados a 20-40cm de profundidade. também foi 

significativa e desdobrada. mostrou que o que fez aparecer a 

interaçio foi o comportamento diferente das doses de calc~-

rio dentro de cada dose de gesso (Tabelas 14 e 16). o que Ja 

foi comentado quando se discutiu o efeito do calc~rio no 

item 4.1.1 •• 

As de regres o que expressam esses 

efeitos do gesso na presença das doses de calc~rio para os 

teores de 2+ e enxofre. nas duas profundidades de amostra-

gem e para a saturaçio por alumínio ~ 20-40cm apresenta-

das no Ap dice M o. 

103 



Ainda. no quarto ano de amostragem apesar dos 

teores de potássio no solo apresentarem-se mais altos em am-

bas as profundidades. em relaçio aos anos anteriores. 

doses de gesso nâo 

teores desse elemento nas duas profundidades 

de solo amostradas um ano após a reapl icaçâo realizada em 

março de 1990 (quarta aplicaç ). <Tabelas 23 e 24). 

Tabela 23 - Resultados das análises quimicas de amostras do solo retiradas em 05/04/1991, referentes ao 

Doses de s T 

--- % --

6 iB 45 

6 li i _14. ~,B6 UI 45 

600 1,9 43 li 

TIS fi:; ns ** ** ns ns ns ns ns ns ** 

fiS os fiS féS ns ns os ns ns 

13,07 i1,89 21,43 

lU ** " signif ia ao n significativo 



Tabela 24 - Resultados das análises qui~icas de amostras do solo retiradas em 05/04/199i, referentes ao 

Doses de 
gesso 

kg/ha 

0 

300 

600 

Reg~ 1 ~near 

R~9~ 1luadr# 

f~ 

j il 
':"1 : 

11 4 

' '" J."1.J 

ns 

liS 

p 

PPill ..,.----~-----

3 41 1 (a "-7 
.1rJ.l 

3 4,1 Il! li' 10: r ~!... 01 14 

3 4,1 O,48 01 14 

ns ns ** ns 

n5 ns ns liS 

s T 

e.~lgfHl0ml T wF ~~LÀ~ -~ ..... "" .... _------- --- '{ 
!, -- - PPíll -

0,i3 0,88 4,0 0,62 H 59 7 

0y 13 0~.89 4,1 0r70 4,8 15 t::! 
"0 

H:-
L,J 

0,i3 14 QIl! 
>:1''';: 4,0 O,74 4;7 16 54 24 

f\S liS ns li' fi5 ÔS * ** 

n~· n~· ns ns ns ns ns *li' 
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4.2. E~eitos do calcário nas ~orrageiras 

4=2.1. Produ~ão de matéria seca da soja-pe-

colonião e da consorcia~ão 

soja-perene + colonião 

Embora todos os dados obtidos tenham sido 

anal isaJos conjuntamente (calc ia e gesso). optou-se por 

apresentar em primeiro lugar aqueles relativos ao efeito ge-

ral do calcário e em seguida os dados referentes ao efeito 

geral do gesso. A interaçâo calcário x gesso será comentada 

quando houver signific§ncia e no desdobramento será comen-

tado tanto o efeito do gesso dentro do calcário como do cal-

cário dentro do gesso. 

Os dados obt idos durante os quatro anos de 

aval iaçâo para a produç de matéria seca da soja-perene. do 

coloni e da consorciaçâo sOJa-perene + coloni em funçâo 

das doses de calcário aplicadas apresentados. 

respectivamente nas Tabelas 25. 26 e 27. 

A soja-perene na ausencla da aplicaçâo de 

cale ia (nível zero) nâo conseguiu se estabelecer, confir-

mando ser ela uma leguminosa sensível &s condiçges de acidez 

do solo. Os trabalhos de ANDREW & HEGARTY (1969). SOUTO & 

DdBEREINER (1969>. FRANÇA & CARVALHO (1970). JONES et alo 

(1970). CARVALHO et aI. (1971). MUNNS & FOX (1977), ANDREW 

(1978). MONTEIRO et aI. (1983a). MONTEIRO et al. (1983c). 

PAULINO (1990). PREMAZZI (1991>. entre outros, mostraram que 

a soja-perene é uma das leguminosas forrageiras tropicais 
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solo, portanto exigente em cala-

de matéria seca da soja-perene 

obtidas no primeiro e segundo anos de avaliaçâo nâo variaram 

significativamente com o aumento de 1.6 para 3,2t de cal-

Entretanto. observou-se um aumento de 2.2 e 

15%. respectivamente, para o primeiro e segundo ano de ava-

liaçâo. entre estas duas doses de calc 

coloniâo referentes ao primeiro e segundo anos (Tabela 26) 

verifica-se. também. variaram significat iva-

mente com a aplicaç das doses de calcário 

A compara~âo das produçZes de matéria seca do 

coloniâo. obtidas no primeiro e segundo anos. na au 

ia com as produçZes obt idas nos tratamentos que rece-

beram 1.6 e 3.2t de calcário, verifica-se que as condiçZes 

de acidez do solo apresentadas na ausfncia de calcário CTa-

belas 5 a 8). prat icamente nâo proporcionaram reduçZes nes-

esta gramínea i pouco respon-

siva a calagem. o que foi confirmado pelos trabalhos do CIAT 

(1977>. GUTERRES & GOMES 

CARRIEL et aI. (1989) e FERRARl NETO (1991). 

Na Tabela 25 nota-se que as produçZes de ma-

t ia seca da soja-perene obt idas. nos dois primeiros anos 

muito baixas. Isto provavel-

ocorrido devido ao crescimento agressivo (mais 
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r ido) do coloniio em relaçâo ao da soja-perene. Ao se 

observar o ndmero de cortes realizados no primeiro e segundo 

anos. para o coloniio em relaçio à soja-perene verifica-se 

que esta relaçio foi de 5:3 no primeiro e de 3=2 no segundo 

ano. Além disso. verifica-se nas Tabelas 26 e 25. que as 

matéria seca do coloniio obt idas no primeiro 

ano. de um modo geral. sio 17 vezes maiores do qUE as da le-

gumlnosa e no sesundo ano de apenas 3 vezes . 

Isto encontra 
• - • I~ 

amparo nas a~!rmaçoes feitas 

por WERNER (1986). onde comenta que para pastagens consor-

ciadas deve-SE ter um cuidado todo especial tanto no seu es-

tabelecimento como na 
. ~ 

sua manutençao. uma vez que as le9umi-

nosas possuem. em relaçio as gram{neas. crescimento mais 

lento. sio mais exigentes em determinados nutrientes. Além 

disso. exigem um manejo especial e adequadO de cortes para 

que a gramínea nio cresça em demasia e sombreie as 1e-

guminosas. impedindo dessa manEira que a mesma cumpra o seu 

papel de fixadora de nitrog?nio com transfer?ncia desse e1e-

mento para o sistema. 

Como nesse tipo de experimento a avaliaçio é 

feita por corte mecânico. com rEmoçio da forragem. pode-se 

dizer qUE uma das causas que promoveu o ~rescimento mais rá-

pido do coloniio observado no primeiro ano ~_: 

TUI o aproveita-

mento do nitrog?nio do solo proveniente da mineralizaç da 

mat ia org~nica e uma vez esgotado esse nitrog~nio o colo-

nlao apresentou. nos anos subseqUentes. tend~ncias de de-

cresclmo nas suas produç5ES na cia de leguminosa. ou 



seja. nos tratamentos em que n se ap] icou o cale io CTa-

bela 26). 

Sabe-se que a principal fonte de transfer 

cla de nitrog0nio das leguminosas, em pastagem ~ consorciada. 

é através de quedas de folhas. Pode-se dizer então. 

praticamente nâo houve a contribuiçâo da s a-perene na 

transfer0ncia de nitrog io para o coloniâo. nesses dois 

primeiros anos de aval iaçâo. Isto porque no primeiro ano de 

aval iaçâo a soja-perene encontrava-se em fase dE estabelEci-

mento e como comentado anteriormEntE Ela é possuidora de um 

crescimEnto mais lento Em relaç ao coloniâo E além disso 

quando conseguia acumular matéria seca era submEtida a cor-

tes de aval iaç 

desse modo que a soja-perene contribu{sse com a queda dE 

suas folhas para que houvesse transfer cia de nitrog io 

para a gramlnea. 

As produç5es de matéria seca ~o coloniâo 

obtidas no terceiro ano foram linearmente incrementadas en-

quanto que para o quarto ano as produç5es variaram conforme 

uma equaçâo do segundo grau. em conseq cla da adiçâo das 

doses de calc io no solo (Tabela 26). A xima produçâo de 

mat ia seca por ocasiâo do quarto ano de aval foi al-

cançada com o emprego dE 2,53t de calcário/ha. A equaçâo de 

regressâo que representa o efeito linear para o terceiro ano 

E o efeito quadrático para o quarto ano o expressas no 

0ndice 9. 
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as produç3es de mat ia seca da 

soja-perene verificada no terceiro e quarto anos estas foram 

significativamente aumentadas com a 

3.2t de calcário (Tabela 25). Comparando-se as duas doses de 

calcário apl icadas verifica-se que a presença de de 

calcário/ha proporcionou aumentos de 42 e 110% em relaç a 

respect ivamente para terceiro e 

quarto anos de aval iaç5o. Aumentos na produç5o de matéria 

seca da soja-perene também foram obtidos por NEME & LOVADINI 

(1967). quando cult ivaram essa leguminosa por seis anos. na 

presença de 4 nlvelS de 

As produç3es de matéria seca da soja-perene. 

de um modo geral. foram aumentadas ano apos ano. sendo que 

nos 01t Imos dois anos foram obt idas as maiores produç3es. 

Corno conseqUincia dessa maior produçâo obser-

vada. nos dois 01timos anos. pode-se dizer que. também houve 

uma maior queda de folhas da a-perene ao solo. con-

tribuindo para elevar significativamente o teor de matéria 

~-uu solo no terceiro e quarto anos de amostragem 

como observado nas Tabelas 9 e 11. 

Como comentado anteriormente. uma das formas 

de transferincia de nitrog~nio de leguminosas para gramíneas 

é através da queda de folhas. Pode-se dizer entâo~ que a le-

guminosa nos dois 01timos anos foi eficiente em fornecer 0 

nitroginio necess io para o seu prclprio crescimento e ainda 

para o crescimento do coloni o qual passou a responder. no 

terceiro e quarto anos, significativa e positivamente ~s do-
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ses de calcirio estudadas. Pode-se afirmar com isto que as 

respostas do coloniâo ao calcário, nesses dois ~ltimos anos? 

nâo teriam sido resposta direta do capim a apl icaçâo do 

corret Ivo. mas sim uma resposta indireta às maiores quant 1-

dades de nitrog@nio incorporadas ao sistema pela leguminosa 

que foi tanto maior quanto maior a dose de calc io apli-

cada, indicando mais uma vez que esta leguminosa ~ tida como 

muito exigente em calagem como mostram os trabalhos de MON-

TEIRO et (1983a). COLOZZA et aI. (1983), COLOZZA & WER-

NER (1984) e PREMAZZI (1991). 

As produç~es de matiriaseca da consorciaçâo 

soja-perene + coloniâo durante os quatro anos de avaliaçâo 

foram significat ivamente aumentadas pela ap} , ~ 

icaçao das doses 

de calcirio (Tabela 27). Esses aumentos resultantes da apli-

caçâo das doses de calcirio obedeceram efeitos 1 ineares con-

forme indicam as equaçBes de regress~es apresentadas no 

endlce 10. 

Como comentado anteriormente, a soja-perene 

n conseguiu se estabelecer no tratamento em que o calcário 

n era aplicado. Portanto as produçBes de mat~ria seca 

observadas nesse tratamento apresentadas na Tabela 27. sâo 

unicamente devido a presença do coloniâo. 

Verifica-se que as maiores produç~es da con-

sorciaçâo soja-perene + coloniâo. durante os quatro anos, 

foram obt idas com a dose mais alta de calc ia estudada. 

Comparando-se as produçBes de mat~ria seca desse tratamento 

em relaçâo a aus@ncia do calcário. obtiveram-se aumentos da 
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ordem dE 12. 42. 128 E 161%. respect ivamEntE. para o pri-

mEiro. segundo. quarto anos, mostrando o efeito 

da maior presença da leguminosa com o passar do tempo, nos 

tratamentos com a maior dOSE de calcário. 

Comparando-se os tratamentos que receberam 

1,6t de calcário/ha com os que receberam 3.2t/ha verifica-se 

que os aumentos obtidos na produçâo dE matéria seca da con-

sorciaçâo foram respectivamente 5; 19; 20 E 30% para o pri-

meiro. segundo. terceiro E quarto anos, esses aumentos foram 

bem maiores do que os observados para a produçâo de matéria 

seca do coloniâo (5; 20; 0 e 3%. respect ivamente. para o 

primeiro. segundo. terceiro e quarto anos. Tabela 26) e bem 

menores do que os observados para a soja-perEne (2; 14; 42 e 

110%, respectivamente, para o primeiro. segundo. terceiro p 

quarto anos. Tabela 25). Isso mostra que a maior participa-

soja-perene ano a ano na consorciaçâo. além da sua 

contribuiçâo como fixadora de nitrog&nio com transfer cla 

para o sistema, nos tratamentos com níveis suficientes de 

calcário para atendimento de suas exig&ncias. 



Tabela 25 - Produção de matéria seca. teor de proteína e 
quantidade total de proteína da soja-perene. em 
função das doses de calcário. Médias de 3 repe
t i~ges. das 3 doses de gesso e soma para os da
dos de produção de matéria seca e quantidade to
tal de proteína e médias para os teores de pro-

[) () ~:~ j":":; ':::. d *:.; 

c:::!. 1 c: ::.~~ i'·' i () 

:t ;.- 6 
':) "') 
... I ~' c,. 

CI.} <:::;) 

terna de 3 cortes para o primeiro, terceiro e 
quarto anos e de 2 cortes para o segundo ano. 

produ~ão de matéria seca 
---------------- kg/ha/ano ----------------

4n':>f.i 
if9:1. i:~ 

1I,_ 

-------------------- h 

4,.1.7 

quant idade total de proteína 

:t:.7 )1 :7:5f::l 
3, l' ZO' ~j~S~:)i 

---------------- kg/ha/ano---------·--------

~:? ;.:.~ {::l 

(.:)f+{~ 

47:,1.9 

:1.67(,:, 

Médias seguidas por letras mai0sculas dist intas. nas colu
nas dentro de cada parâmetro avaliado. diferem entre si pelo 
t f:: ~::. t \':~ F' (p -( !~~ }' ~.:) :,:5 ) ~I 

,\ " ':1< 
.'1* .l~ .... 1 



das doses de calcirio. Significância do teste 

para os componentes 1 inear e quadrit ico. 

Médias de 3 repet iç~es e de 3 doses de gesso. 

(Soma de 5 cortes no primeiro ano e de 3 cortes 

no segundo. terceiro e quarto anos). 

D o ~:;. (,,:. ~::. d (.,: 
c:,:, 1 c "í,V' i o 

---------------- kg/ha/ano ----------------

f5 ~.:.~ 4() ~.:.:~ (}~?ó ~? ~;:. t) ~?' 1. E$:7:3 

:C ~:$ 3(? ~:::i1 ~.~:l '" i i t) ;.:.~ t5~~1 1-I,..J ~:.: 

~:~ ~.7 ~:::)é :J~;~3~3 ::.:.~ t::i E~ :.? ;:;.~f$:.? :::i 

n :::. n ~:; .)(. ~t ,}(- .){. 

n ':::. n .:::. n ~2. ,)(. 

16,. t6 

~~) *. ** = significâncias aos n{veis de 5% e 1% de proba
bilidade. respect ivamente; ns = nâo significativo. 

U.4 
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Produ~~o de matéria seca da consorciaç~o soja-
perene + coloni em fun~ das doses de 

c: Cl rn Fi cs n (.;: n t (.:: !!~. 
1'" f:'::' P t:: t ~ ç: t) tE: ~:; f::' 

~;} t ::.:j r\ ! ,F ~ c ân c i ~:\ d () t: f!r:~::. t f:: F' ~ t) Ft ~:ti'" ~;\ 

linear e quadrático. Médias de 
das 3 doses de gesso. (Soma de 3 

cortes na soja-perene e 5 cortes no coloni~o no 
primeiro ano, de 2 cortes na soja-perene e 
cortes no coloni~o no segundo ano e de 3 cortes 

e 3 cortes no coloniâo no 
terceiro e quarto anos) 

---------------- kg/ha/ano ----------------

c; 
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probabilidade; ns = nâo 



4.2.2= T~or~s d€ prot~ina na soja-p~r~n~ ~ 

no colonião 

Nas Tabelas 25 e 28 ~ apresentados. respec-

tivamente. os teores de proteína da soja-perene e do colo-

nlio obtidos nos quatro anos de aval ia~ão, em fun~ d::;,.~::, do·· .. 

ses de calcário ap] icadas. 

Os teores de proteína da soja-perene. nos 

quatro anos de aval iaçio. não variaram significativamente 

com o emprego de 1,6 para 3.2t de calcário/ha (Tabela 25). 

em ensaio a campo. n ':::n···· 

contraram variaçSe5 nos teores de prote(na da soja-perene 

com a aplicação de 2 para 4t de calc io dolom{t ico/ha. 

De um modo geral. verifica-se que os teores 

de proteína da soja-perene cult ivada na presença de 1.6 e 

3.2t de calcário/ha foram superiores aos encontrados por 

RIBEIRO et aI. (1970) que obtiveram 14,4% ou aos 15% obtidos 

por LOVADINI et aI. (1977). Conforme se pode observar na Ta-

os mais elevados teores (absolutos) de prote{na. 

foram encontrados por ocasi do primeiro ano de aval iaçio. 

Os teores de prote(na obtidos por ocasião do primeiro corte. 

independentes dos tratamentos. apresentavam-se com as mais 

altas porcentagens de proteína (valor médio de 22,67%) re-

fIet indo, dessa maneira. o estado tenro (Jovem) em que a 

avaliada. Esse alto teor de proteína ubser-

vado no primeiro corte foi responsável para que se encon-
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trassem os maiores teores no primeiro ano. que ~ constitu{do 

da média desse corte e de mais outros dois. 

Os teores dE proteína do coloniâo no primeiro 

ano (Tabela 28) nâo variaram signi~icat ivamente com as doses 

de calcário estudados. Resultados semelhantes ~oram obt idos 

por WERNER et aI. (1979) quando trabalharam. em condi~3es de 

campo. com o coloniâo e n encontraram varia~3es signi~ica-

t ivas para os teores de protEína dessa gramínea. com o Em-

0; 1.5 e 3,375t de calcário/ha. durante os tr&s 

anos de dura~âo do experimento e por GUTERRES & GOMES (1982) 

quando cultivaram essa gram(nea na au cla E na presen~a dE 

2,St de calcário/ha. 

Nota-se. tamb~m. que no primeiro ano obt j-

vEram-se os maiores valorEs para as porcentagens de protEina 

no capim. Isto provavelmente. ~oi devido à util iza~âo pelo 

coloniâo do nitrog io do solo proveniente da mineralizaçâo 

da mat ica e. uma vez diminuídas as reservas dEsse 

elemento verifica-se uma queda nos teores de proteína. 
. . 
Ja no 

segundo ano de experimentaç • O crescimento mais rápido do 

coloniâo. nesse ano, tamb~m. permitiu que 
, 

essa gramlnea 

fosse cortada com maior freqijgncia, portanto com um período 

de crescimento menor, o que possibil itou desse modo um 

melhor teor prot~ico (Tabela 28). 

No segundo ano observa-se que os teores de 

proteína foram aumentados significativa e linearmente com o 

Emprego das doses de calc de nesse ano, serem 

verificados os menores teores de 
, , 

prote!na. Esta queda prova-
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velmente pode-se atribuir a reduçâo na disponibil idade do 

nitrogênio do solo proveniente da mineralizaçâo da materla 

org Ica e y também. pela de~iciência de transferência de ni-

trogênio da 
., . 
leguminosa para o sistema. uma vez que a mesma 

ainda se encontrava em pequena proporç 

como pode ser observada pelas baixas produç3es de matéria 

seca (Tabela 25). A equaçâo de regressao que representa esse 

efeito 1 inear é apresentada no Apêndice 9. 

Nos terceiro p quarto anos os teores de pro-

teina 
, 

00 coloniâo variaram 1 inear e significativamente com o 

emprego das doses de calcário (Tabela 28)0 Como já discut ido 

para a produçâo de matéria seca do coloniâo. nesses dois 01-

t imos anos. esta resposta posit iva dos teores de proteína do 

coloniâo à calagem seria muito mais resposta ao nitrogênio 

resultante da maior fixaçâo de nitrogênio pela soja-perene 

presente nos tratamentos com calagem do que pela calagem 

propriamente. As equaçijes de regressâo sâo apresentadas no 

Apêndice 9. 



Tabela 28 - Teores de proteína do coloniâo em funçâo das do-

ses de calc~rio. Significância do tEstE F(~) pa-

ra os componentes 1 inEar e quadr~tico. Médias de 

3 rePEtiç~es e dE 3 dOSES de gesso. (Médias dE 5 

cortES no primEiro ano E dE 3 cortes no segundo p 

terceiro e quarto anos). 

TEor de proteína 

-------------------- y I. 

-I ~:: h ;.:,;~ {~} ~5 :1. :.7 /~ :1- l' :]::5 .1. ,- .... , 
7 t ... ; p 

-I ;;,:: :1. A :.:.:-- .) ,"; l i'"\ /\ /; :l~:5 .i. , "Y , -I- ",) 

" 
::,' ");' t 

:3 y;:;:: -i 'O) I::' ..... ~ --r 'o, 4 H l~ ,'i "l" rl ... ; 
-,- I:: . :.' ..... 1/::. / , l'::, , '" .... , _I-

n ":::. ')1;:/(- .)(. ~( 11: ~{. 

ri ~;; n E n ~::. n .:~:. 

probabil idadE; ns = n 
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4.2.3. Quantidade total de proteína da 50-

colonião e da con50r-

ciação soja-perene + colonião 

Os dados obt idos durante os quatro anos de 

aval ia~âo para a quant idade total de proteina da soja-pe-

rene. do coloniâo e da soja-perene + coloni 

em fun~âo das doses de calc~rio aplicadas sâo apresentados, 

respectivamente, nas Tabelas ~~ ~J. 29 e 30. 

Com rela~âo às quantidades totais de proteína 

da soja-perene verifica-se que, somente para o terceiro e 

quarto anos o teste F mostrou diferen~as significativas. 

para essa vari~vel em decorrincla da aplicaçâo das doses 1.6 

de calc io/ha (Tabela 25). Essa resposta significa-

tiva da quantidade total de proteína em relaç à aplicaçâo 

~e calc~rio foi conseqUgncia direta da diferença de produçâo 

de mat0ria seca entre essas duas doses de calc~rio. 

A quant idade total de prote(na no coloniâo. 

por ocasiâo do terceiro e quarto anos de avaliaçâo foi au-

mentada com as doses de calcário (Tabela 29). A an~lise de 

regressâo mostrou que os aumentos significativos obtidos no 

terceiro ano. se ajusta a um modelo linear e para o quarto 

ano, obedeceram efeito quadrático. com valores m~ximos esti-

mados com a aplicaç 2.57t de calc~rio/ha. As equaç8es 

de 
~ 

regressao que expressam esses efeitos sâo apresentadas no 

Ap dice 9. 

Como esta variável depende em alto grau da 

produç de mat0ria seca e do teor de prote(na. verifica-se 



que para o terceiro ano o e~eito linear 

quant idade total de proteína do coloniâo. também. foi obser-

terna dessa gram(nea nesse ano. O e~eito quadrático obser-

vado para a quantidade total de proteína referente ao quarto 

ano, também foi observado para produçâo de matéria seca 

nesse ano e. a quantidade de calcário que proporcionou a 

maior produçâo de matéria seca foi praticamente a mesma que 

também proporcionou a maior quantidade total de proteína. 

indicando que essa variável foi fortemente influenciada pelo 

efeito quadrát ico observado na produçâo de matéria seca do 

que pelo efeito linear observado para o teor de prote{na. 

A análise de regressâo revelou efeito linear 

posit Ivo e significativo das doses de calcário. elevando a 

coloniâo durante os quatro anos (Tabela 30). 

representam esse e~eito é mostrada no Apêndice 10. 

çâo soja-perene + coloniâo é conseqUência da soma da quanti-

quantidade total de proteína do coloniâo (Tabela 29) e, como 

comentado para a produç de matéria seca da soja-perene. 

esta nâo conseguiu se estabelecer na au 

de proteína da consorciaç 

sOJa-perene + coloniâo nesse tratamento e somente a obtida 



A presença da leguminosa nos tratamentos que 

receberam 1.6 e 3.2t de calcário/ha fez com que a análise de 

regressao acusasse efeito significativo para esta variável y 

nos quatro anos (Tabela 30). 

quantidades totais de pro-

• ,r'," • 

consorclaçao sOJa-perene + coloniâo obtidas 

tratamentos que receberam 3,2t de calcário/ha com as quant j-

dades obtidas no t atamento 1.6t verifica-se que a quanti-

aumentou progressivamente de 6; 

49%. respect ivamente. para o primeiro. segundo, ter-

ceiro e quarto anos. Nota-se que o maior aumento ocorreu no 

"1 1 •• u .. l.!mo :::\i'!D :' onde se encontravam pr .. O·· .. 

os maiores teores de proteina (com 

teores observados no primeiro ano e no primeiro 

consequentemente as maiores quant idades totais de 

soja-perene, mostrando que essa leguminosa foi 

vel pela melhoria na 

forragem dispon(vel na 



Tabela 29 - Guantidade total de proterna do coloniâo. em 

fun~âo das doses de calcirioo Signific§ncia do 

teste FC~' para 05 componentes linear e quadri-

t i co" Médias de 3 repet iç~es e de 3 doses de 

gesso. (Soma de 5 cortes no primeiro ano e de 3 

cortes no segundo. terceiro e quarto anos). 

Guant idade total de proteína 
Li (j !!:« i;:: ~~:. d (.:: 
c: a "I. c ,1.,1" i () 

---------------- kg/ha/ano ----------------

~i. ~, ;.:.:~;5 I, )' ("'I :i. :,7~., j. ::5::':; .:. C) 

,; ~1 ~.~ ~:$ ,ti :.7 o',)" 
~;.~ i .... ; ,"\ :t 9 ,i. .:, i t: .. C:. 

t (';ij:?{~) ") :t }' ~;.~·4 ~ "")"") ~~i i:." .l. {:.~ j',;." 

n 'f::. ,', 
II ~::. :.ã.. ')(-1(-

n ~:~ p ~::. n ~;~ -)(-

i::; ::) 1::; ~::i .•... ~ ... ,.. ..... " 

(~) *. ** = signific§nc:ias aos n{veis de 5% e 1% de proba
bil idade. respectivamente; ns = nâo significativo. 



C~ ~.) {:x:) 

Quantidade total de proteína do conjunto soja
-perene+ coloniâo r em função das doses de calcá
rio. Significância do teste FC~' para os compo
nentes 1 inear e quadrático. Médias de 3 repeti
t iç3es e de 3 doses de gesso. (Soma de 3 cortes 
na soja-perene e 5 cortes no coloniâo no pri
meiro ano. de 2 cortes na soja-perene e 3 cortes 
no colonião no segundo ano e de 3 cortes na 
soja-perene e 3 cortes no coloniâo no terceiro 
(.:~ Cf tt ~:'t i'" t D ~':\ n C) ~::.) II 

Quant idade total de proteína 

---------------- kg/ha/ano --- .. ------------

·1 ~:) :~~~ !.!:.~ :1 . 
•• ~. i;:-' 1. l'tl: ·1 ~37 ,1, l ... .í ,I, 

:1. l. ~?~? ~:51l!:~1 ·4~:~ :5 ;JE~t~) J. 

i t 9(1] ::57 t fAJ ~L :57 ,.q . 

. )!.. ,,(. .)1, ~H: .,E- ~r.:. ~<,* 

I" 

" ~;::. ri ;;:' n ~::' n ':I; 

probabilidade; ns = nâo 
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4.2.4. Teores de nutrientes e rela~ão N/S 

4.2.4.1. Soja-perene 

Os teores médios de fósforo. cálcio. magné-

510. potássio. enxofre. boro. cobre. ferro. mangan2s. zinco 

e a relacão N/S na matéria seca da 

dos quatro anos, em fun~ão da aplica~ de 1,6 e 3.2t de 

calcário/ha sâo apresentados nas Tabelas 31 e 32. 

Os valores encontrados para as concentraç~es 

desses elementos. estão em geral, de acordo com os valores 

encontrados na literatura (MONTEIRO et aI •• 1983a. MONTEIRO 

et aI •• i983c. COLOllA & WERNER. 1984 e PREMAllI, 1991). 

As concentraç3es de fósforo na soja-perene. 

durante os quatro anos de aval iação. nJo sofreram varla~oes 

significativas pela aplica~Jo das duas doses de calcário. 

sendo de um modo geral. semelhantes obtidas por MONTEIRO 

et aI. (1983a). para essa leguminosa forrageira. 

Assim como a ap} icaçâo de 3.2t de calcário 

dolomitico/ha em rela~Jo ~ apl icaçJo de 1.6t foi respons ] 

por manter no solo. durante os quatro anos de duração do ex-

perimento. nrveis mais altos de cálcio e magnésio (Tabelas 3 

a 12) ela. também, f\ . 

tOI respon 1 para que a soja-perene 

cult ivada nos tratamentos que receberam a maior dose de cal-

c io. apresentasse maiores concentraç~es desses elementos, 

na sua composição durante esses anos. 

Os ~eores de cálcio e magnésio na a-pe-

rene. durante os quatro anos. apresentaram diferenças signi-



ficativas PElo tEstE F com Q aplicaçâo das duas dOSES de 

com c :,S.l c i o E,n .... 

contrados no sEgundo ano E OS tEorES dE magnésio Encontrados 

no quarto ano (TabEla 31). Ressalta-sE qUE OS incrEmEntos 

nos tEorEs dE cilcio E magnésio dEssa lEguminosa corrEspon-

dEram a aumEntos na produçâo dE matéria SEca. AumEntos nos 

tEorES dESSES ElEmEntos. também foram obtidos por JONES & 

(1983a). CARRIEL Et aI. (1983) E COLOZZA & WERNER (1984). 

quando cult ivavam a soja-PErEne na prESEnça dE calagEm. 

Ainda na TabEla 31. POdE-SE obSErvar. qUE OS 

tEores dE magnésio na lEgUminosa diminuíram do primEiro para 

o quarto ano E Esta rEduç também foi obSErvada para os 

tEores dESSE ElEmEnto no solo (TabElas 3 a 12>. evidEnciando 

qUE o EfEito do cale io dolomítico como fornECEdor desse 

elemento foi diminuindo ano a ano, mEsmo com a maior dOSE dE 

A anilisE dE variãncia mostrou intEraçâo sl;-

ia x gESSO no quarto ano sobrE OS conte~dos 

dE cilcio na mat ia seca da soja-PErenE. 

Essa intEraçâo obserVOU-SE qUE a aplicaçâo do calcirio elE-

vou significat ivamEntE os conte~d05 dE cilcio tanto na au-

s&ncia como na preSEnça dE 300kg de gesso/ha, enquanto que 

na prEsença do maior nível dE gESSO nâo hOUVE difErença 

significativa (TabEla 33 E 

As concEntraçBes dE potissio Encontradas na 

soja-PErEnE, nos quatro anos. nâo aprESEntaram difErEnças 
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significat ivas com o emprego das doses de cale io. No ter-

ceiro ano foram encontrados os menores teores desse nu-

triente na matéria seca da soja-perene (Tabela 31). 

Observando-se os teores de potássio no solo 

durante os quatro anos (Tabelas 3 a 12) verifica-se. de um 

modo geral. que os menores teores desse elemento, nas duas 

profundidades de solo. foram encontradas por ocasi50 do ter-

ceiro ano, indicando que 05 mais baixos n{veis de potássio 

no solo nesse ano foram um dos respon eis pelos baixos 

teores de potássio na soja-perene em aos outros 

anos. Além disso. ao se observar as concentraçges de pot 

sio no coloni50 (Tabela 36) no terceiro ano, verifica-se que 

foram mais altas em relação às da soja-perene. Isto vem de 

encontro com as observaçges de WERNER (1986) ao comentar que 

em pastagens consorciadas as leguminosas t&m maior dificul-

dade em absorver o potássio do solo do que as gramíneas. No 

terceiro ano, a reposição de potássio. através de adubaçâo. 

teria sido abaixo das quantidades adequadas para suprir as 

necessidades do capim e da leguminosa. 

Os teores de enxofre na soja-perene nos qua-

tro anos. não apresentaram diferenças significativas com o 

emprego das doses de calc io. De um modo geral. os teores 

de enxofre na soja-perene e nos quatro anos de aval iaç 

est50 numa faixa valores semelhantes aos obt idos por 

JONE8 & QUAGLIATO (1970) e MONTEIRO et al. (1983b). 

Observando-se os teores de 8-80 do 5010 na 

profundidade de 20-40cm. durante os quatro anos e nos trata-



mentos que receberam 1.6 e 3.2t de calcário/ha, verifica-se 

de um modo geral. que esses teores variaram entre 11 a 16ppm 

(Tabelas 6, 8, 10 e 12). Apesar dos teores desse elemento no 

solo serem considerados médios. 

a-perene apresentou concentraçâo desse elemento, com 

exceçâo para o terceiro ano. um pouco abaixo 

I r,' .'; , como concentraçao CritiCa va-

lores de 0.17 a 0.18%. 

As relaçaes N/S. obtidas nos quatro anos e 

verificadas na Tabela 31, também. nâo apresentaram diferen-

ças significat ivas com o emprego das doses de calcário. Ve-

rifica-se que 05 valores para a relaç N/S encontrados 85-' 

bem prdximos dos valores considerados como cr(ticos 

(entre 13 e 20) por ANDREW (1977). 

05 teores de boro e cobre encontrados na ma-

•• 1 ••• 
!...1-t.;I. quatro anos. nâo apresentaram 

diferenças significat ivas com o emprego das doses de cale 

rio (Tabela 32) ~. comparado com Andrew~7 citado por JONES & 

FREITAS (1970). os teores deSSES dois elementos sâo conside-

•• 1 ••• 
l.J ~:: variaçâo significat iva observada 

E cobre da soja-perene na prEsença das doses de calcário 

tenha sido devido às duas adubaçaes de manutençâo realizadas 

com micronutrientes na forma de FTE-Br 16 que contém na sua 

• esses nutrientes colocando-os à disposiçâo da 

~ANDREW. C.S. Comunicaçâo PEssoal. 1970 



planta. mesmo na presença da maior dose de calcário estu-

zinco encontradas na soja-perene, nos quatro anos (mesmo os 

considerados dEficiEntes para ~ leguminosa. de acordo com 

Andrew~ citado por JONES & FREITAS (1970). 

As concentraç~es desses três micronutrientes 

encontrados na mat ia SEca da soja-perene. durante os qua-

tro anos. apresEntaram decréscimos significativos com a ele-

.. .- . c: {:\ 1. c :::1.Y· 10:., c: {)!Yi 

ferro obtidos nos dois primeiros anos E para os teores de 

manganês encontrados no primeiro ano. nos quais o teste F 

nâo apresentou variaçâo significativa (Tabela 32). Reduç8es 

nos teores desses micronutrientes. com a aplicaçâo de calcá-

rio. sâo descritos em a-perene por JONES et aI. (1970). 

E concordam com o relatado por MALAVOLTA (1985) 

qUE a disponibilidade desses elementos sâo diminu(das com o 

io em solos ácidos. 

A interaçâo calc ia x gesso foi significa-

t iva para os teores de Mn e Fe no quarto ano (Tabela 33). O 

desdobramento dessa interaçâo para esses dois micronutrien-

tes revelou qUE. na ausência de gESSO E na presença de 300kg 

dD 

~ANDREW. C.S. Comunicaç 



in ~::.:. n t f;':': ::~. S '" n {:tC) 

teve efeito significativo na 

Verificou-se ainda que na presen~a da maior 

dose de calc~rio a aplica~~o de 300 e 600kg de gesso/ha pro-

porcionou aumento no teor de manganfs foI lar. em rela~ 

ausencla de gesso. 

As reduç3es observadas nos teores desses mi-

calc~rio em relaç 

mantiveram-se durante os quatro anos de avalia~~o. mostrando 

Por ocasiio do primeiro ano (Tabela 32) veri-

ficaram-se concentra~3es de ferro. na soja-perene em torno 

Esta alta concentraç~o provavelmente possa ter 

sido devido a contamina~~o. uma vez que em experimento desse 

tipo o material cortado entra em contato direto com o solo. 

devido a presença ainda de entreI inhas descobertas. além de 

nio passar por lavagens antes de ser secado. moído e enviado 

ao laboratório para análises qu{micas. 



Tabela 31 - Teores dias de ~ds~oro. cálcio. magn 

.... f .'.\ 

>.:) ~I C:. 

.r) ."'~ 

-.:) ~.. C::. 

e rela~âo nitroginio/enxofrE 
(N/S) na matéria SEca da soja-PErenE. em funçio 
das doses dE calcário. Médias dE 3 rEPeti~3ES E 
das 3 dOSES dE gESSO E dE 3 cortEs para o pri
mEiro, tErcEiro E quarto anos E de 2 cortEs para 
c' '::;. F:: 9 !J n d () z:\ n C) !l 
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~;:: :r ~;~ t5 (.:i 

;:.~: ~. ;;.~ ~i. i~~ 

------------------ S % --------------------
(f.) <,' l.6 (1 

(~) ;.' :t =:5 {l 

('7 y :1. :::= 1~\ 
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------------------ N/S --------------------
~i.? tl 
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Médias sEguidas por lEtras maiGsculas distintas. dEntro dE 
cada coluna. diferEm EntrE si PElo testE F (P(0,05). 
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cobre. ferro. manganes e 
da soja-perene em funç50 

das doses de calc~rio. Médias de 3 repetiç3es e 
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ias seguidas por letras mai0sculas distintas. dentro de 
cada coluna e de cada nutriente. diferem entre si pelo teste 



,":) .-:) ... , 
" .. ~ ",,1 di::: 

tiria SEca da soja-pErEnE por ocasião do 4° 

ano, Em fun~ão da apl ica~ão das dOSES dE calcá-

gEsso E dE 3 cortEs) E significãncia do tEstE 

F(2) para os componEntEs linEar E quadrático pa-

ra as dOSES dE gESSO. (Midias dE 3 rEPEti~aES. 2 

dOSES dE calcário E 3 cortEs). 

DOSES dE calcário (t/ha) 

<':~ "") 
.... ~ r c .. 

-)(-

,Ui r';t 

'.:) '1 i:: . 

n-,;;-

.... .... ['';~n Fi p ~Y! .....•.. 

-)( •. J(. 

C~) Midias sEguidas por lEtras mai~sculas distintas. nas 
linhas dEntro dE cada nutriEntE. difErEm EntrE si PElo tEStE 
F' (P ( 0 ;.' ~?!.~j) II 

(2) *. ** = signific cla a 5% E 1% dE probabil idadE. rES
PEctivamEntE~ ns = não significativo. 
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4.2.4.2. Colonião 

Os teores médios de fósforo. cálcio. magné-

slo, potássio. enxofre, boro, cobre, ferro. manganês. zinco 

e a relaç N/S na matéria seca do coloniio em funçâo das 

doses de calcário, nos quatro anos. sâo apresentados nas Ta-

belas 34 a 37. 

Os teores médios de fósforo encontrados na 

matéria seca do coloni durante os quatro anos do ensaio. 

nio foram afetados. significat ivamente. pela apl icaçio de 

calcário (Tabelas 34 a 37). sendo de um modo geral, se-

melhantes aos obtidos por WERNER et aI. (1979) que nâo obt j-

veram respostas significativas para os teores de fósforo no 

coloniâo quando submetido a doses de calcário. por três 

anos. 

Com relaçâo aos teores de cálcio e magnésio 

durante os quatro anos de aval iaçâo. o que se 

nota (Tabelas 34 a 37) é um aumento nos seus percentuais ~ 

medida que se eleva a dose de calcário. A elevaçâo nos teo-

res de cálcio e magnésio do coloniâo com a aplicaç de cal-

io foi verificada por GOMIDE et aI. (1986>. CARRIEL et 

aI. (1989) e PREMAZZI (1991). 

Os aumentos observados nessas duas variáveis 

foram significativos e mostraram 
. ~ .... 

varlaçoes quadratlcas em 

relaç as doses de calcário, no primeiro. segundo e ter-

ceiro ano (Tabelas 34 a 36) enquanto que no 01timo ano de 

aval iaçâo esse efeito foi inear (Tabela 37). No Apêndice 9 



podem se observar as equaç~es de regress , .",' para as varlaçoes 

nos teores desses nutrientes em funçâo das doses de calcá-

Conforme ilustram 

os teores de cálcio e. principalmente y de 

10 no coloniâo. observados na presença de 1,6 e 3,2t 

diminuíram do primeiro para o segundo ano e 

assim sucessivamente. 

para os teores desses elementos no solo <Tabela 1i) o que 

refletiu na parte Tal fato pode ser explicado pela 

acidificaçâo paulat ina do solo. com o passar do tempo. de-

remoçâo desses cátions pelas forrageiras e. também. 

pela lavagem pelas uas das chuvas desses elementos do com-

de potássio na mat 

imos significativos e 1 ineares com as doses de calcá-

decréscimos nos teores desse 

elemento foram relatados por 

cult ivaram o celoniâo na presença de n(veis de calcário. A 

apresentada no Ap&ndice 9. 

Por ocasiâo do segundo e terceiro anos de 

aval iaçâo. verifica-se que os teores de potássio no coloniâo 

parcelas que receberam calcário, apresentaram 

concentraç~es desse elemento mais altas que as das sem cal-
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forma quadrática e cujas equaçoes de regress~o ~ sao apresen-

tadas no Ar0ndice 

No quarto ano verifica-se que os teores de 

potássio no coloni apresentaram aumentos significativos e 

I ineares mediante as doses de calcário (Tabela 37) e a equa-

ção que representa esse efeito ~ apresentada no Ap . . -dlce Y. 

Verificando-se os teores de potássio no solo 

(Tabelas 7 a 12) por ocasião do segundo, terceiro e quarto 

anos, nota-se que, na aus0ncia da apl icação do calcário. en-

contram-se os mais elevados teores desse elemento no solo e. 

nesse tratamento a soja-perene não se estabeleceu devido a 

problemas de acidez do solo. Assim era de se esperar qUE o 

colonião cultivado nesse tratamento, também apresentasse na 

sua composiç as mais altas porcentagens desse elemento. 

principalmente porque n havia competiç com a leguminosa 

pelo pot sio do solo. fato que n fOI observado como se 

pode constatar pelas porcentagens desse elemento no coloni 

apresentadas nas Tabelas 35. 36 e 37. Isto. provavelmente 

ocorreu porque houve limitação 

crescer o que permitiu menor extraç~o de potássiO do solo e 

consequentemente o colonião apresentou em sua composiç me-

nor teor desse elemento. 

Os teores de enxofre encontrados na matéria 

seca do coloni~o. durante os quatro anos. n apresentaram 

variaçaes significat ivas com o emprego das doses de cale o 

(Tabelas 34 a 37). 
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Os valores para a relaç50 N/S encontrados no 

primeiro e segundo anos n variaram significat ivamente com 

o emprego das doses de calc ia (Tabelas 34 e 35). 

De uma maneira geral. observa-se que os maio-

res valores para a relaç50 N/S foram encontrados no primeiro 

ano, quando se encontraram, também, os maiores teores de 

prote{na bruta (Tabela 28). Isso indica qUE, nesse ano, n50 

houve limitaç50 dE nitrogênio para o crescimento do co-

10ni50. como pode SEr observado pelas altas produç~es de ma-

téria seca apresentadas pelo coloni50 no primeiro ano (Ta-

bela 26). 

Com relaç aos valores encontrados para a 

relaç50 N/S no terceiro p quarto ano. verifica-se que os 

mesmos apresentaram acréscimos significat ivos e lineares com 

o emprego das dOSES de cale io (Tabelas 36 e 37). As 

'" regressao que expressam essas 

apresentadas no Apêndice 9. 

Ainda nesses dois anos nota-se que os valores 

obtidos para a relaç50 N/S na ausência de calc io foram me-

nores em 1.6 e 3.2t de calcário/ha. 

Isto, provavelmente. tenha ocorrido devido a presença da 

soja-perene nesses dois tratamentos (Tabela 25) a qual con-

tribuiu para o fornecimento de nitrogênio para Q gramínea, 

uma vez que os teores de proteína da gramínea aumentaram na 

duas doses de calcário em relaç50 
~ ~. 

a ausencla 



Apesar de ter ocorrido transferência de ni-

trogênio da leguminosa para o capim essa contribui~âo nio 

teria sido suficiente (especialmente pela t nica experimen-

tal adotada de se remover a forragem para aval ia~io toda vez 

que se acumulava certa quant idade de massa verde) para que o 

coloniio apresentasse teores de prote(na que proporcionassem 

uma rela~âo N/S em torno de 13:1 que segundo DIJKSHOORNG & 

WIJK (1967) e considerada adequada para gramrneas em geral. 

Os teores de boro e cobre encontrados na ma-

t~ria seca do coloniâo. nos quatro anos de 
. ~ 

ensaio. nao apre-

sentaram variaç3es significat ivas com as doses de calcário 

empregados (Tabelas 34 a 37). PREMAZZI (1991). tamb~m. 
~ 

nao 

obteve varlaçio significativa nos teores de boro do coloni 

quando adicionou calcário a um Latossolo Vermelho-Amarelo 

distr6fico. Além disso. cabe mencionar, que foram realizadas 

durante o tempo de conduç do experimento. duas adubaç3es 

de manuten~io com micronutrientes na forma de FTE-Br 16 que~ 

provavelmente contribuiu para que nio houvesse variaçio des-

ses micronutrientes no coloniio. com as doses de calcário. 

Os teores de ferro e mangan na mat~ria seca 

do durante os quatro anos de aval iaçio. apresenta-

ram reduç3es significativas com o emprego das doses de cal-

cário, mostrando que o corret Ivo diminuiu a disponibilidade 

desses elementos no solo reduzindo as suas 
. ~ 

aDsorçoes. 

As equaçoes de regressâo representat ivas das 

teores de ferro e manganês com as doses oe 

calc io sio apresentadas no dice 9. 
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As Tabelas 34 a 37 apresentam . ~ 

as varlaçoes 

dos teores de zinco na mat ia seca do coloniâo. em funçâo 

das doses de calc io. A oscilaçâo encontrada está em torno 

da média apresentada por GALLO et al. (1974) para esta gra-

mfnea. 

~ medida que se elevou a dose de calcário o 

teor de zinco no coloniâo sofreu decréscimos I ineares para o 

primeiro e segundo ano e apresentou efeito quadrático para o 

quarto ano (Tabelas 34. 35 e 37). As diminuiç8es dos cont 

dos de zinco com as doses de calcário devidas às re-

duçBes na disponibilidade desse micronutriente no solo. 



cobre, ferro, , zinco e 

t/ha 

CV (%) 

3 

lJ 
n s 

·1 
------------- k ------------

riS 

os ns 

In N/S 

---------- ppm ---------

1B 9 691 217 25 15 

i8 '1 622 i6~ 24 15 

i8 '1 5~6 153 

ns ns ** ns 

HS ns ns ns ns 

0.> *, *li ::: s:gnífídl.ilcias aos n is df: 5% e i% de probabilidade, i-
vamente; ns = não signif!tativD~ 



iú, 

nas dDses de cal-

Significância do 

caltár!o s In N/S 

titIa ------------- !. ,---------.... -- ,,~--------- llPlll ----------

0 fl1 ol'H 
1lrt..J. 0,34 Ci ,q~ 

u1i~ 
t n::: 
.i r o,,; ''i J..~ 1\7 8 826 236 27 B 

1;6 O,22 O,46 0,31 ' j:l" ó ,k'; 0,14 11 8 4'Yl . .,.;.;;:,. 182 26 fi 

;1 '"<, wr5i 0,35 " 7t. tt 113 H 8 414 139 24 9 'IOrc:l .1 r} 1J J.J. 

, J inear n5 H ** 11S ns ns ns ** ** ** flE· 

ns H ** * OS ns ns iH ns ns ,,~ 

H=' 

CU (t::) 

(1' Ir Ii = signif ias aos níveis de 5% 2 1% de probabil 
ns = nãD significativo~ 



llnear e quadrát ico. Médias de 

3 doses de gesso € 3 CGftes~ 

DQses de 
ci.lJdrio 

titIa 

0 

1,6 

3,2 

Rf911 1 !near 

quadro 

La 

-----------~-
'J 
j, 

0,25 O,29 01 18 

\1 1 25 0,38 ffl '-17 
11 ;t..f 

0,25 O,41 iiI ,:)':l 
li;lJ'IJ 

ns *'" ** 

ns ** 1( 

In N!S 

~._--- .... -~---- --------- .... PP~} ----------

0,13 ti ;~ 574 199 i9 9 

'1 '",lr; 
1Z..:;;,.]'ti O,13 íi 6 224 143 i9 i0 

~~ 13 .'1 
H. 6 194 i2~ 19 10 

* ns ns n~· IH ** ns. '* 

'" 
ns ns ns lH 

'" 
ns 115 

----------------------------------------------------------~-----------------

CV (%) 

" riS = nao 



cobre, ferro, man9an~s, zinco e 

Doses dI:' 
calcáriD P Ca Mg K S 

tiha ------------- % ------------

quadro fiS ns ns 

(i) *1 ** = s~gnif!câncias aos n 
\lamente; 1'1,:. ;::; nau sígníficat iVD. 

ns 

1 i fli.:ar li: 

B Cu Fr Mn Zn N/S 

ppm -------

i0 495 298 26 

8 269 223 22 Hl 

8 25i 203 2f 

n; ** ** ** 
riS fi:; ** * os 

resped j-
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4.3. E~eitos do gesso nas ~orrageiras 

4.3.1. Produ~ão de matéria seca da soja-pe-

colonião e da consorcia~ão 

soja-perene + colonião 

Os dados obtidos para a produçâo dE matéria 

seca soja-perenE, coloniio e da consorciaçâo soja-perene 

+ coloniâo. em funçâo das doses de gESSO apl icadas durante 

os quatro anos de avaliaçâo sâo apresentados, respect iva-

mente nas Tabelas 38. 39 E 40. 

A aplicaçâo das doses dE gesso nâo resultou 

em varlaçoes estat ist icamEnte significativas nas produçaES 

de matéria seca da soja-perene no primeiro, terceiro e 

quarto anos (Tabela 38). Entretanto, apesar de nio ter apre-

sentado significância estatfstica (ao níVEl de 5%) cabE res-

saltar qUE o emprego dE 600kg de gesso/ha proporcionou au-

mEntos (em relaç ao n{vEl 0) dE 52. 15 E 25% na produçio 

dE matéria seca da soja-perene por ocasi do primeiro. tEr-

cEiro e quarto anos dE avaliaç observandO-SE dessa ma-

neira um maior incremento na produçâo dessa leguminosa como 

resultado da aplicaçâo dE 9ESSO. no primeiro ano dE avalia-

As leguminosas como possuidoras de altos teo-

res dE prote(na. exigem quantidades mais elEvadas dE enxofre 

para o seu desenvolvimento do que as gramíneas. além desse 

elemento exercer importantE papel no processo de fixaç 

Na pelas leguminosas (WERNER. 1986). Respostas positivas de 



soja-perene ao enxofre foram obtidas por JONES & QUAGLIATO 

(1970) a partir do terceiro corte. por ANDREW (1977>. TERGAS 

(1977) e por COLOZZA et aI. (1983) após correçâo adequada da 

balhos têm mostrado respostas de leguminosas forrageiras ao 

enxofre, citando-se os de ANDREW (1977) em uma série de le-

guminosas forrageiras; GUTTERIDGE (1981) em estilosantes; 

MONTEIRO et aI. (1983b) em siratro e NOVAES et aI. (1988) em 

guandu. entre outros. Entre os que nâo obtiveram respostas 

significativas ao enxofre citam-se os de CARRIEL et aI. 

ambos com soja-perene e o 

o,. '1 
.::i. l. :1 (1985) com siratro. 

Com relaçâo as produç3es de matéria seca 

dessa leguminosa obt idas no segundo ano. verifica-se que es-

tas sofreram aumentos significat ivos e 1 ineares com o em-

prego das doses de gesso. A equaçâo que representa esse 

efeito é apresentada no 

De um modo geral. verifica-se na Tabela 38 

que devido as condiç3es de manejo utilizadas na conduçâo do 

experimento. permitiu que a presença da soja-perene, na con-

sorciaçâo. aumentasse paulat inamente de ano para ano. 

As produç3es de matéria seca do coloni du-

n 

significativas com as doses de gesso testadas (Tabela 39). 

ia seca dessa gram(nea mostraram-se re-
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lativamente mais elevadas com a aplica~ das doses de 

gesso. 

Gram{neas forrageiras t&m normalmente um 

baixo requerimento em enxofre. da ordem de 10 a 40kg de en-

xofre/ha (SANCHES. 1976). Porém. quando cultivadas sob adu-

ba~~es adequadas com nitrog&nio e em eas distantes de fon-

tes poluidoras da atmosfera com S02. espera-se resposta ~ 

aplicaçio desse nutriente (VITTI & NOVAES. 1986). Obser-

vando-se os teores de S-S04B - no solo C20-40cm de profundi-

dade), durante os quatro anos de amostragem e nos tratamen-

tos sem ap} Icaçio de gesso. nota-se que esses teores varia-

ram de uma maneira geral. de 7 a 9ppm. que. segundo padl"~es 

estabelecidos por VITTl (1988) considerados baixos. Es-

ses teores sâo bem menores do que os encontrados com a ap}i-

ca~io de 300 (12 a pm) e 600kg de gessb/ha C20-25ppm) que 

s teores considerados adequados no solo. segundo VITTl 

(1988). Isto sugere que houve falta de nitrog&nio e nio de 

enxofre para que o capim expressasse resposta ~ aplicaçio 

das doses de gesso. GUINN et alo (1961) nio encontraram res-

postas do capim-coloniâo submetido ~ aplica~âo de 60kg de 

enxofre/ha, na forma de gesso, quando o mesmo nâo recebia 

aduba~~es adequadas de nitrog&nio. HADDAD (1983) verificou 

que houve interaçâo posit iva da ap} icaç de enxofre (gesso) 

e nitrog&nio. em aumentar a produçio de matéria seca do co-

loniâo cu1t ivado num solo ido. 

Como já discutido no item 4L2.1. uma das cau-

sas que proporcionaram as maiores produç~es de mat la seca 
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do coloniâo observadas no primeiro ano, foram devidas ao 

aproveitamento do nitrog in do solo. proveniente da minera-

lizaç da 
, 

mat ia orgânica. por esta gramínea e uma vez es-

gotado esse nutriente o coloniâo apresentou menores pro-

duç3es de mat ia seca nos anos seguintes. 

A falta ~e resposta aplicaçâo de gesso 

observada no primeiro ano, talvez. foi devida aos teores en-

contrados desse elemento no solo, antes do plant io (Tabelas 

3 e 4) independente das doses de gesso. estarem em nlvelS 

considerados médios (13 a 1 pm a 0-20cm e 12-1 pm a 20-

40cm de profundidade) e. como comentado no item 4.1.1. o que 

proporcionou esses teores adequados provavelmente o be-

nef{cio que o preparo do solo mais a apl . ~ 

Icaçao do calc io 

proporcionaram na minEralizaçâo da matéria org Ica do solo. 

a qual teria I ibErado o enxofre. 

A análiSE de regressâo nâo reVElou Efeito 

significat Ivo para a produç de mat ia seca da consorcia-

soja-perene + c010nlâo. durante os quatro anos dE ava-

liaçâo. em funç das dOSES de gESSO estudadas (Tabela 40). 

As variaç3es observadas nas 
. ~ 

prOduçOES de mat ia seca da 

consorciaçâo no primeiro E segundo ano foram muito mais um 

reflexo das variaç3es observadas na produç do coloni 

com as doses de gesso (Tabela 39). do que com as variaç3es 

observadas na produçâo da lEgUminosa (Tabela 38). 



Tabela 38 - Produçâo de mat la seca da soja-perene. em fun-

Doses de 
gesso 
kg/ha 

o 

300 

600 

Reg. linear 

Reg. quadro 

CV (%) 

ç50 das doses de 

FC~) para 05 componentes 1 inear e quadrático. 

Médias de 3 repetiç~es e de 2 doses de calcá-

rio. (Soma de 3 cortes para o primeiro. terceiro 

e quarto anos e de 2 cortes no segundo ano). 

Matéria seca 

---------------- kg/ha/ano ----------------

385 658 1 87 1 4 275 ~ 

484 ~ 7 3 ~ 86 1 , 595 / ~ ~ 

588 4 04 1 ~ 1 4 5 ~ 593 ~ ~ ~ 

n s * n 5 M 
~ i S 

n s n s n s n 5 

49.75 31.79 23.00 18.75 

* = significância ao nível de 5% de probabil idade; ns -
n50 significativo. 
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dE matéria SEca do coloniâo. Em funçâo 

para os componEntEs linEar E quadrát ico. Médias 

dE 5 cortES no primEiro ano 2 dE 3 cortEs p~ SE-

8undo. tErcEiro E quarto anos). 

---------------- kg/ha/ano ----------------

~.:j HEi ,.:'} ::5 r\ ::){iB r) ... ~} j~:' .! ,"'} ::5 ~:5::$ I"::. ;": .. -.. Je; i: •. 

... , 
~;~':) ~:~ ·1 :t ::~ 

."'l. ~~) ;.:.~ ::5 ;.:::é· :Ji.? ;:.:.~~5~:' 
,"): 

,,:) • i. \:) i;: . 

~~) ~~1 (':'1 f.:3::$~:$(i '"') él 1. 7" ;:;~:7 )"4 ;:.:!, {~ lt ::5 i: .. 

n f:':~ El "I ~ ri *:.; ~':'t f'" n ~::. fi ~::. ri ~::. n ~:; r";. " j~ 

I"' f:::-::':; fI u.(:\d ir n '::~ n ~~. n ~;:. n o:;:' r< " 'I " 



Tabela 40 - Produç de mat ia seca da consorciação soja-

Doses de 
gesso 
kg/ha 

0 

300 

600 

R e g . 1 f n ear 

R e9 . n 
~ uad r n 

CV (%) 

perene + 'I ,"'.' COloniao. em função das doses de gesso. 
Significância do teste FC~' para os componentes 
1 inear e quadrát ico. Médias de 3 repetiçaes e de 
3 doses dE calc1rio. (Soma dE 3 cortEs na soja
perene e 5 cortes no colonião no primeiro ano. 
de 2 cortes na soja-perene e 3 cortEs no colo
nião no segundo ano e de 3 cortes na soja-pere
ne e 3 cortes no colonião no terceiro e quarto 
anos). 

Matéria seca 

--------------~- kg/ha/ano ----------------

9 , 0 j, 300 A 37 04 3233 ~ ~ 

8480 354 1 3880 3585 

877 8 ~ 
~ 3 1 i 4204 ~ 

~ 704 

n s n s n s n s 

n s n s M s n s 
" 

17.16 17.67 15.49 

ns = nao significat IVO. 
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4.3.2. Teor de proteína da soja-perene e do 

c:olonião 

Os ~eores de proteína bruta da soja-perene e 

em funçâo das doses de gesso aplicadas e du-

quatro anos de aval iaçâo 

Na Tabela 4i r podem ser observados os teores 

de proteína na mat ia seca da soja-perene. em funçâo das 

doses de gesso aplicadas. Verifica-se que a análise de re-

gre nâo revelou efeito significativo para esta variável. 

durante os quatro anos de duraç do experimento. CA~RIEL et 

encontraram respos-

tas significativas para a porcentagem de nitro; {:~ ... , 

perene. cultivada em condiç~es de casa-de-vegetaçâo. me-

diante a aplicaç 

nâo encontraram variaç~es estatist icamente significat ivas 

para o teor de proteína do siratro cult ivado a campo e em 

consorciaçâo com o coloniâo. quando aplicaram 0~ 45 e 90kg 

de enxofre/ha. na forma de gesso. 

Os teores médios de proteína bruta 

6.25) da soja-perene. durante os quatro anos. est 

faixa de valores semelhantes aos obt idos por GALLO et ala 

(1974) e MONTEIRO et alo (1983b). 

Os teores de proteína encontrados na matéria 

seca do coloniâo. durante o segundo. terceiro e quarto anos 

n apresentaram respostas significativas com 
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a ap} . ~ 

Icaçao de gesso (Tabela 42). HADDAD (1983) e LEITE et 

aI. (1985), também. nao encontraram variaçBes significativas 

com a apl icaçâo de níveis de enxofre (na forma de gesso) 

para esta variável do coloniâo. 

Com relaçâo aos teores de proteína na matéria 

seca do coloniâo no primeiro ano, esses foram significat iva-

mente reduzidos pela 'I • .' •• ' apllcaçao das doses de gesso. Esse de-

créscimo resultante da aplicaç do gesso obedeceu efeito 

1 inear conforme indica a equaçio de regres apresentada no 

Apêndice 13. Os maiores teores de prote(na observados por 

ocasiâo do primeiro ano foram provavelmente em decorr cia 

da ut ilizaçâo do nitrogênio do solo proveniente da 

mineralizaçâo da mat ia org Ica e. também, devido ao cres-

cimento mais rápido do coloniâo nesse ano. o que permitiu 

cortes mais freqUentes com forragem de melhor valor pro-

téico. 

Verifica-se que os maiores teores de proteína 

encontrados para essa gramlnea por ocasiâo do segundo ano. 

foram obt idos com a maior dose de gesso estudada. Essa res-

posta do coloniâo d aplicaçâo do gesso coincide com os au-

mentos significativos observados. no segundo ano, para a 

produçâo de matéria seca da soja-perene, com as doses de 

gesso (Tabela 38). 

Ao se observarem os teores de prote{na do 

coloniâo obtidos no segundo, terceiro e quarto anos (Tabela 

42), verifica-se. de um modo geral. que apresentaram as mes-

mas variaçBes observadas para a produçâo de matéria seca da 



leguminosa foram menores em relaç~o aos 

anos; o mesmo aconteceu com os teores de pro-

terna do coloni~o obt idos nesse ano. No terceiro ano encon-

traram-se as maiores produçJes de mat ia seca da soja-pe-

teriam sido obt idas F 

custas de N da mineral izaç 

preparo do solo) e. também. ~s maiores concentraçJes de 

proteína no coloni e. no Jlt imo ano as produ~3es da le9u-

minosa foram um pouco menores que no terceiro 

maiores do que as do segundo ano. Essa mesma seqU&ncia de 

• foi observada para os teores de pro-

no Jltimo ano. Isto leva a sugerir que a 

leguminosa. na consorcia~âo. contribuiu mais. 

os teores de proteína da gramínea do que para 

sua produ~âo como pode ser observado na Tabela 



~:2i {-;; -:;:. ~::. () 
k9.·/hz:\ 

,-1 .~ 
.• ~ .í. 

nE. Em funç~o das dOSES dE 9ESSO. Signific§ncia 

do tEStE FeL) para OS componEntEs 1 inEar E qua-

Médias dE 3 rEPEtiçBES E dE 2 dOSES dE 

calcário. (Média de 3 cortEs para o primEiro. 

tErcEiro e quarto anos E dE 2 cortEs no sEgundo 

Teor dE protEfna 

~ --------------------/t, 

:1.:7.47 

n!;;. 

(L) ns = n~o significativo. 



0-; 1:;: ~::: 
.s . .. ~l '.~l-

,Ô.'::> 
; h,. .... T(·::()!res matéria seca do coloniio. 

em fun~âo das doses de gesso. Significância do 

teste FC&) para os componentes 1 inear e quadrá-

tico" Médias de 3 repet i~Ees e de 3 doses de 

calcário. (Média de 5 cortes para o primeiro ano 

e de 3 cortes no segundo. terceiro e quarto 

Teor de prote(na 

-------------------- % --------------------

n ':~;. n ~;;. 

C&) * = significância ao nível de 5% de probabilidade; ns = 
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4.3.3. Quantidade total de proteína da so-

colonião e da consor-

cia~ão soja-perene + colonião 

Os dados obt idos durant€ os quatro anos de 

aval ia,âo para a quantidade total de proteína da soja-p€-

rene. do coloniâo e consorciaç soja-perene + coloniâo. 

em funçâo das doses d€ gesso aplicadas o apres€ntados. 

r€sP€ctivam€nt€. nas Tabelas 43. 44 € 45. 

Conforme pode s€r observado na Tabela 43. a 

apl icaçâo das doses de g€SSO resultou €m incrementos signi-

ficativos € lin€ares sobre a quant idade total de proteína na 

soja-per€n€ no s€gundo e quarto anos de avaliaçâo. Ess€s au-

m€ntos obs€rvados derivam principalment€ dos aumentos obser-

vados na produç de matéria seca da leguminosa. obt idos nos 

r€f€ridos anos. com a aplicaçâo d€ gesso (Tabela 38). As 

para as variaçõ€s na quant idad€ total 

de proteína em funçâo das doses d€ g€SSO podem s€r observa-

das no Ap&ndice 12. 

A quant idad€ total d€ prot€rna r€movida na 

matéria s€ca do colon! 7 durant€ os quatro anos de avalia-

çâo nâo foi influenciada significativam€nt€ pelo emprego das 

dos€s d€ 9€SSO (Tabela 44). No 9€ral. as quantidades totais 

de prot€ina acumuladas na mat la s€ca do coloniâo au-

mentaram com a ar} icaçâo de 9€SSO. 

Como a quant idade total de proteína é depen-

dent€ do teor na planta € da produçâo de matéria s€ca. 
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observa-se na Tabela 44. que a quantidade total de proterna 

nos quatro anos, seguiu a mesma tend cia apresentada para a 

PFoduç de mat ia seca dessa gramínea (Tabela 39). 

As quantidades totais de proteína da consor-

a-perene + coloniâo. apresentadas na Tabela 45. 

para o terceiro e quarto anos de avaliaçâo apresentaram ten-

d cla ~~ aumento com a apl icaçâo das doses de gesso que. 

entretanto, nâo chegaram a ser estatisticamente signifi-

cat ivos. Para o segundo ano, observa-se que a análise de re-

gressâo revelou aumento significativo e linear para essa 

vari~vel. Esse efeito linear observado e decorrente dos 

efeitos significat ivos da arl icaçio de gesso que aumentaram 

as quantidades totais de proteína da soja-perene, ~ que sao 

apresentadas na Tabela 43. A equaçâo de regressâo que repre-

senta esse efeito é apresentada no Apêndice 13. 

Verifica-se que 

quantidade total de prote{na da mistura soja-perene + 

colooi durante os quatro anos (Tabelas 40 e 45) sempre fo-

ram maiores do que as observadas para o coloniâo exclusivo 

(Tabelas 39 e 44), evidenciando dessa maneira a import ela 

do uso da leguminosa na eonsoreiaçâo. nâo so pela melhoria 

na qualidade da pastagem mas, também, pelo aumento na produ-

çâo de matéria seca por unidade de ea, principalmente. a 

part ir segundo ano de aval iaç onde a produçâo da mis-

tura e. especialmente. a participaçâo da leguminosa aumentou 

gradualmente. 



Tabela 43 - 0uant idade total de protefna da 

9 (.:-:. ~::~ ~:; c}. 
k ::,~t ,./ h :::\ 

funçâo das doses de gesso. Signific cia do tes
te F(~) para 05 componentes 1 inear e quadrático. 
Médias de 3 repetiçaes e de 2 doses de cale io. 
(Soma de 3 cortes para o primeiro r terceiro e 
quarto anos e dE 2 cortes no sEgundo ano). 

0uantidade total dE protEína 

--------.. ------- kg/ha/ano ----------------

~:."t. ~l, J, i 4 "'\ ~~! ';'\ 
o") :í. '"' .:. >.:) ',"/ c.: ';J 

\."}l ., 
.1'. i ;;,~ ~:3 :3 i~~) o 

:,.} ~~~ :;7 ·4 

.j i. ~? ,; "7 fj :3 1:;' ·{~i ~;!.f:3 j, .l. .,. I n,:, '.J-

n ~::. j{ n :::. 'lf: 

,., 
S n ~;; n :;:. n ':::-!l 

cla ao níVEl de 5% de probabil idade; ns = 
nâo significativo. 
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Tabela 44 - Quant idade total de proter do coloni~o. em 

funç das doses de gesso. Signiflcincia do tes-

te FC~J para os componentes linear e quadrático. 

ias de 3 repet içijes e de 3 doses de calcá-

r ia. (Soma de 5 cortes para o primeiro ano e de 

3 cortes no segundo. terceiro e quarto anos). 

Doses de Quantidade total de proteína 
gesso 
kg/ha 

---------------- kg/ha/ano ----------------

0 1 4 1 ~ 1 75 1 90 1 84 ~ f 

3 00 1 0 j, 0 209 2 , ~ , 94 ~ ~ ~ 

600 1 02 ~ ~ 1 87 22 0 204 

R e 9 . 1 j n ear n s n s n s n s 

n eg q uad r n s n s n s " 5 R . . !, 

11.01 52.59 

ns - n significat Ivo. 



Tabela 45 - Quantidade total de proteína do conjunto a-

Doses dE 
gESSO 
kg/ha 

0 

300 

600 

R e9 
, 

í r Ear . 1 . I 

R e9 . q uad r . 

CV (X) 

pErEnE + coloni~o. Em funç~o das dOSES dE gES
so. Signific~ncia do tEStE FC~' para OS compo
nEntes 1 inEar E quadrático. Médias de 3 rEPEti
~SES E dE 3 doses dE calcário. (Soma de 3 cortes 
na soja-pErene e 5 cortES no coloni no primei-
ro ano. de 2 cortes na soja-perene e 3 cortes no 
coloni~o no segundo ano e de 3 cortes na soja
perenE E 3 cortes no coloni~o no tErCEiro E 
quarto anos). 

Quant idadE total dE proteína 

---------------- kg/ha/ano 

1 1 6 1 250 395 ~~~ 

4 0 70 294 397 378 ~ 

f, 4 0 1 303 46 0 ~c 4 
~ ~ ~I ~ 

l.l S * n s ~ 

" s 

n s n 5 n s n s 

19.52 23.38 

(~) * = signifie ela ao nível de 5% dE probabil idade~ ns = 
n significativo. 

160 
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4.3.4. Teores de nutrientes e rela~ão N/S 

4.3.4.1. Soja-perene 

Os teores médios de fósforo. cálcio. 
, 

magne-

sio. potássio. enxofre. boro. cobre. ferro. mangan zinco 

e a relaçâo N/S na mat ia seca da soJa-perene, nos quatro 

anos e em funç das doses de gesso, sâo apresentados nas 

Tabelas 46 a 49. 

A análise de regres o 
~ 

nao mostrou efeito 

significativo sobre os teores de fósforo na matéria seca da 

a-perene. durante os quatro anos, com a apl icaçâo de 

gesso (Tabelas 46 a 49). As concentraç3es desse elemento es-

tio dentro dos valores normalmente apresentados na litera-

tura CJONES & FREITAS. 1970 E GALLO et aI. 1974). 

Os teores de cálcio na matéria seca da soJa-

perEne por ocasiio dos três ~lt imos anos de aval iaç (Tabe-

las 47 a 49) foram influenciados significat ivamente pelas 

ar} icaç3es das doses de gesso e est bem relacionados aos 

teores desse elemento no solaM Nota-se que o gesso e exce-

lente fonte desse nutriente. Para o quarto ano a interaç 

calc 10 X gesso, também. mostrou-SE significat Iva. 

O emprego do gesso Exerceu efeito 1 inear po-

sitivo e significat Ivo nos teores de cálcio da leguminosa 

aval iada no segundo. terceiro e quarto anos (Tabela 47 e 

48). As equaç3es que expressam esses efeitos sio apre-

sentadas no Ar dice 12. Acréscimos lineares para os cont 

dos de cálcio na soja-perene. cultivada num Podzdlico Ver-

melho-Amarel0 
. ~ 

varlaçao Laras. que recebeu cinco níveis de 



foram Encontrados por 

intEraç50 calcário x gEsso 

(TabEla 33), obsErvada no quarto ano. vErifica-sE qUE as do-

ses de gesso (X) tiveram efeito significativo Em aumentar os 

teores dE cálcio (Y). obedecendo as seguintes equaç3es de 

..... 
~." E:· ~,:J f" f:,; :::- ":::. {':\ Ci ;; I,·ft:, .. .1' • ., 

Y=0.72+0.0003944X (R~ = 0.99) f.-; b) na presença de 3.2t de 

io/ha Y=0,90+0.000150X (R~ = 0,86). 

Os teores médios de magn io na matéria seca 

apresentaram variaç3es significativas com as doses de gesso 

(Tabelas 46 a 49). Por ocasi50 do primeiro. 

quarto anos (TabElas 46. 48 E 49), essas reduçgEs foram slg-

nificativa e lineares. No segundo ano (TabEla 47) o efEito 

das doses dE gesso foi significativo E SEguiu um modElo qua-

drát ico. As EqUaçgEs rEPFEsEntat ivas dESSES EfEitos s50 

aprESEntadas no MP dicE 12. Essas Feduç3es foram simulti-

neas a aumentos obSErvados na produç50 dE matéria SEca da 

soja-PErEnE (TabEla 38). Isto podEria tEr causado a diluiç50 

do ElEmento na planta, e. tamb • o aumEnto no tEor dE Ca do 

do gESSO, podEria tEr causado um dEsba-

lanço do Ca Em rElaç 

Observando-SE os teores de magnésio no solo. 

durante os quatro anos dE amostragem (TabElas 5 a 12), veri-

fica-SE que n50 apreSEntaram decr imos significat ivos com 

as doses de gESSO estudadas. com exceç do 01timo ano, rES-
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saltando-se que nesse ano os teores do elemento no solo 

se encontravam em níveis baixos (Tabelas 11 e 12). 

Com o das doses gesso. os teores 

de potássio na mat ia seca da soja-perene, no segundo e 

quarto anos, apresentaram Feduç5es que foram significat ivas 

e lineares (Tabelas 47 e 49>. 

sâo mostradas no dice 12. Tais reduç5es podem ser atri-

bu(das. em parte. a efeitos de diluiçâo em virtude dO maior 

crescimento da leguminosa com a aplicaçâo das doses de gesso 

e, em parte ao efeito antag6nico do cálcio no potássio (re-

duçâo nos teores de POt 10 em face ao aumento nos teores 

de cálcio). Nas Tabelas 46 a 49. verifica-se que teores mais 

elevados de pot sio foram encontrados no tratamento sem 

apl icaçâo de gesso. 

Apesar dos teores de potásSio , 
00 solo (Tabe-

las 5 a 10), encontrados nos tr primeiros anos de amostra-

gem, com a apl icaçâo das doses de gesso, estarem em níveis 

considerados baixos para pastagens consorciadas. segundo 

WERNER (1986). verifica-se que a soja-perene conseguiu man-

ter nas suas folhas teores de potássio bem acima de 0,93% 

(mesmo no terceiro ano onde se observam os menores teores 

desse n t lente na soja-perene (Tabelas 46 a 49», conside-

rado por ANDREW & PIETERS (1976) como deficientes para o 

crescimento dessa leguminosa. 

Nas Tabelas 46 a 49 podem-se observar os 

efeitos das doses de gesso sobre os teores de enxofre na 

matéria seca da soja-perene. o emprego das doses de gesso 



resultaram em elevaçBes significativas e lineares nos teores 

desse elemento somente no primeiro e no segundo anos de ava-

liaçâo (Tabela 46 e 47). Por ocasiâo do terceiro e quarto 

anos, apesar de terem ocorrido aumentos nos teores de enxo-

fre esses aumentos nâo chegaram a ser estat isticamente 

significativos (Tabelas 48 e 49). Aumentos nos teores desse 

elemento em soja-perene. mediante a arl icaç 

ram constatados por JONES & QUAGLIATO (1970) e por MONTEIRO 

(1983b) e por LEITE et aI. (1985) em siratro culti-

vado em condiçBes de campo e em consorciaçâo com coloniio. 

na presença de 0~ 45 e 90kg de enxofre/ha. na forma de 

regressao correspondentes aos 

"'.' s; :;~\ () 

apresentados no Apêndice 4 .... } 
.!,/: •. :1 

De acordo com ANDREW (1977). as concentraçBes 

crít icas de enxofre na soja-perene situam-se em torno de 

0.17% a 0.18%. De um modo geral. os teores encontrados nesse 

experimento por ocasiâo do primeiro. segundo e quarto anos 

de amostragem da soja-perene estâo um pouco abaixo desses 

percentuais. principalmente os teores obtidos na ausência da 

ap} icaçâo de gesso (0.12; 0.13 e 0.15%. respectivamente para 

o primeiro. segundo e quarto anos). 

Na Tabela 46 verifica-se o efeito significa-

tivo e 1 inear da aplicaçio de gesso na relaç 

perene. por ocasi do primeiro ano. Verifica-se ainda que 

na ausência da apl icaç de gesso ocorreram a mais alta pro-



porçao para essa relação (26) e os menores teores de enxofre 

(0.12%). Ao se tomarem por base os valores entre 13 a 20 da 

relação N/S e os teores de enxofre de 0.17 a 0.18%. estabe-

ANDREW (1977) como cr(ticos para a soja-perene. 

pode-se sugerir que. nesse tratamento 

gesso) houve deficiência de enxofre para o crescimento da 

i .... ~ ...• ',.'\. 300 e 600kg de gesso/Ma 

(45 e 90kg de enxofre/Ma. respectivamente) tanto a relação 

N/S como os teores de enxofre estão dentro das faixas suge-

ridas como cr{t ica para essa leguminosa. 

Observando-se os dados obtidos para a relação 

N/S e a produçâo de matéria seca da leguminosa. no segundo 

ano, pode-se verificar que a variação estatist icamente si9-

nificat iva numa das variáveis ocorreu. também. paralelamente 

(Tabelas 38 e 47). Verifica-se que a dose de gesso 

que proporcionou a máxima produção de matéria seca .resultou 

em uma relação N/S 19. A exemplo do que obtiveram 

ANDREW (1977) e JONES & 0UAGLIATO (1970), com 

valor para a relaç N/S quando se obtém produç3es adequadas 

de matéria seca. em função dos neveis de enxofre. não se 

fixa em 17 (como proposto por DIJKSHOORN & WIJK (1967) como 

o valor cr(tico para diagnost icar possíveis defici 

enxofre em plantas). mas varia nas proximidades desse valor 

segundo ANDREW (1977). 

12 podem-se observar 

•• 1 u' 

\,ji::: 
."J 

!r t:: ;:J r f:: ~~; '::; i':\ () 

gesso. na soja-perene. 
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Para o terceiro e quarto anos, verificou-se 

que tanto o teor de enxofre e a relaçâo N/S como a produçâo 

de mat ia seca da a-perene nâo variaram significat iva-

mente com as doses de gesso (Tabelas 38, 48 e 49). 

No terceiro ano encontraram-se os menores 

valores para essa relaçâo em comparaçao com as obt idas por 

ocasiâo do segundo e quarto anos, coincidindo com teores de 

enxofre mais altos para esse ano (Tabela 48) e encontrando-

se bem acima do nível crít ico sugerido por ANDREW (1977) 

para essa leguminosa. 

Para o quarto ano - ~ essa relaçao, também nao 

variou significativamente com as doses de gesso estudadas. 

permanecendo entre 18=1. encontrando-se dentro da 

faixa estabelecida por ANDREW (1977) e SPENCER et alo (1977) 

e bem próximos ao valor de 17,5:1 sugerido por DIJKSHOORN & 

WIJK (1967) como adequado. indicando dessa maneira que n 

houve deficiência de enxofre, nos dois ~ltimos anos, para o 

crescimento da leguminosa. mesmo nos tratamentos em que nio 

houve aplicaçâo de gesso, como conseq cla leguminosa 

teve maior presença na consorciaçâo como mostram os dados de 

produç 

Os teores de boro. coore, ferro, manganês e 

zinco na mat la seca da soja-perene durante os quatro anos 

n apresentaram variaç3es significativas com as doses de 

gesso aplicadas (Tabelas 46 a 49). 
~ . 

com exceçao dos teores de 

ferro obtidos por ocasi do segundo ano que apresentaram 

diminuiç3es significativas e 1 ineares com o emprego do gesso 



(Tabela 47). A equa~ao de regres que mostra esse efeito é 

Para o quarto ano a 

gesso apresentou-se significat iva para os teores de ferro € 

,':)r:{ ") r'l 
> •• } ....... U t..1 desdobramento dessa intera~ 

os teores de ferro (X) na soja-perene revelou que somente na 

1.6t de calc~rio/ha. a aplica~io de gesso (Y) 

reduziu significat iva e linearmente os conte0dos de ferro • 

. "~ 
~:': Cj 1J, ~':\ (;: ~':'t C) 

0,081666X (R2 - 0.89). ( )( )~, t../ f:.:,:' ~.,. i..,·· 

fica-se que as doses de gesso (Y) na presen~a de 1.6t cal-

c~rio/ha apresentou redu~âo significat iva e linear conforme 

apresentou aumento 

Y=i25.72+0.041666X (R2 = 0.99) 

aos teores desses micronutrientes 

encontrados na mat ia seca da soja-'perene. eles s 

derados adequados. segundo Andrew~ citado por 

FREITAS (1970>, para o cultivo dessa leguminosa. 

Como comentado no item 4.2.2.1. os maiores 

ferro encontrados 

foram provavelmente 

devido à contaminiçâo do material avaliado com o solo. 

LANDREW. C.S. Comunica~ 



f;.lfiÇão das doses. de 
gesso f relativos ao iO~ ano dr aval~a~ãü~ S!gnffi ia do 
teste f ti) para os linear f quactrâtjco~ !as d2 3 
íepet 2 doses de calcário e 3 cortesn 

Doses dE' 
geSSD il La Ms 1/ " ti Cu FE" Mn Ln ltJ~ , i\ ;:) 

" w 

--~---------- % ------------ ---------- ppm ----------

fb !), QC) 
""Fl.· ~,49 0,,12 62 8 1.i24 94 37 26 

30~ 1:-03 0,46 21 26 fÃ ~ t. 61 8 i046 95 'H 21 ",":;,.J.'-' ";1 

600 01 22 i,08 17,44 2724 ~ 1 iB 6i 8 1149 }16 ,",' ;;0 20 

Reg, 1 tnear ns ns ** ns ** ns n~· ns ns n\:. ** 
Reg. n;: 

:1.".; ns ns riS ns ns fiS fiS ns os ns 

---------------------------------------------~-----------------------------

5.99 7,79 7,14 7.25 9 

de 1% de probabilidade; os = não significa-



i~ies, 2 doses de 

La Cu 

---~---------
";J ------------ ----------

0 01 18 ~198 

30~ MP 
;!1,;;"J 1 

600 f'1iB 
, 
.i. 

1 ln~t1r ns· '* 
, ns fiS 

CV (%) 

ns ::: 

h. 

~ri3 7i i0 

~ .~E: Ir] 'I .i __ ! 
~, 

/1. 10 

li! ':lI:: 
vp.J~ 15 69 i0 

lH * * ns ns 

* ns ns ns ns 

la::- aos rdv2~s de 5% f2 1% GE: 
!f icat f vO$ 

la do 

Fe Mn In MiS 

ppm ----------

356 73 34 20 

293 77 37 19 

269 73 34 lQ 
li 

j( fiS· ilS * 
li: C h .... ns ns ns 

14;02 

i-



kf!/ha 

~ 

300 

6íl0 

1 inear , , 

CV (X) 

UI *, ** ::: 

io, 

Cu In 

------------ .... 'I 
k ------------ ----,....----~ ppm ----------

0122 1,03 1b,4íl iíl,20 r:' 
~l 9 283 130 42 

Li9 0,22 5i 9 26i ,"l'i 
;.J;.<. 42 

11 36 0;37 i:7b O,22 í::'1 9 'i<::<: 4 ~ '1 4i J<f c,.:.J~ ~J,.~ 

n5 ** * ns fi5 liS rIS ns ns fiE, 

fiS ns ns ns ns ns ns ns ns n" , ~ 

ificãncias aos níveis de 5% e II de probabili 
if icat il/(l, 

<! f" fí[;..J 

i6 

14 

\<: 
~,., 

riS 

riS 



cobre, 

(N/51 na 

Doses de 
ge~.SD o Ca Mg K S D Cu te fln In N/S ! " 

kg!ha ----,--------- '/ 
!. - .... _--------- ---------- PPlli ----------

iÍI 

" i?,2íii i?,34 ~ti5 56 10 311 125 48 17 

3~0 04 21 0,91 ~?í6 56 10 316 138 44 18 

600 i?/17 lj ljf'J 
c. r i:..t.. 0 t i6 58 Hi 303 151 45 i8 

,. -
11 ilt:af ilS iH * ** ns ns ns n; ns riS 11; 

quadr~ ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
______________ .... ________ ._ ... ____ , ___________ ... ___________________________ ~H ______ 

CV (%) 2,43 



4 .. 3 .. 4 .. 2. Colonião 

.... ;: .!' .... 

:::.-: ..... :>' 
" rn ~·:'t n ~;J ~.!\ n if.:" ~::. ;.' 

na matéria seca do coloni 

doses de gesso. durante os quatro anos. s apresentados nas 

A análise de regres o, 

gesso, nio mostrou efeito significativo sobre os teores de 

lo 

, I'~ 

í ::"::\ ç ::~\ C) :.' 

var nas Tabelas 50 a 53. 

Com relaçio aos teores de fósforo encontr os 

na matéria seca do coloniâo. durante os quatro anos de ava-

do primeiro ano, estâo acima do nível 

crítico (0.19%) estabelecido por ANDREW & ROBINS 1·)':.'!P<':,! 
:l" ' .. ~ 1 ..... 

essa gramínea. sugerindo dessa maneira que o coloniâo n se 

apresentava deficiente nesse nutriente. 

la seca do coloniio adequado para o atendimento 

suas exig&ncias nutricionais (WERNER & HAAG. 1972) verifica-

em nenhum ano houve 1 imitaçâo desse nutriente para o 

7 mesmo no quarto ano 

experimento (Tabela 53) onde os teores desse elemento encon-

valor. Verifica-se que com o passar .... t> ..... ' ..... , 
.::~. ; $ ~ ••• l ;:;. :.' 

os teores de mago io foram diminuindo. mostrando que a ca-

pacidade do solo em 
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nuindo. conforme se pode verl~ Icar pelos teores de magn io 

apresentados nas Tabelas 5 a 12. 

Considerando-se. para efeito de compara~ os 

teores de potássio de 1.5 a 2.0% obtidos por VICENTE-

-CHANDLER et aI. (1964). na mat~ria seca do colonião que 

coincidiram com as maiores produç~es de mat~ria seca, veri-

fica-se que em nenhum dos quatro anos de avalia~ão do expe-

rimento (Tabelas 50 a 53) encontraram-se teores de pol 10 

menores do que essa faixa. mesmo por ocasiâo do segundo ano 

(Tabela 51) onde os teores desse elemento apresentaram uma 

variaçâo de 1,72 a 1,79% na mat~ria seca do coloni 

o coloni colhido durante os quatro anos de 

dura~ão do experimento teve a sua porcentagem de cálcio au-

mentada significativa e linearmente pela adição de gesso 

(Tabelas 50 a 53). Isso era esperado uma vez que, aI de 

fonte de enxofre. o gesso tamb~m atua no fornecimento de 

cálcio ao solo. Benef{cios do uso do gesso como fonte de 

cálcio para o coloniâo. tamb~m. foram encontrados por HADDAD 

(1983) e por MONTEIRO & CARRIEL (1987). No Ap&ndice 13 cons-

tam as equaç~es de regressao que estimam as variaçJes nos 

conte0dos de calclO no coloniâo em função das doses de gesso 

ap} icadas. 

A relaçâo N/S e o teor de enxotre na matéria 

seca do colonião. por ocasiâo .do primeiro ano de aval ia~âo 

encontram-se na Tabela 50. Pode-se verificar que assim como 

observado para a produç de mat~ria seca dessa gram(nea 

(Tabela 39), os teores de S e a relação N/S também. não 
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apresentaram varlaçoes signi~icativas com o emprego das do-

ses de gesso. Veri~ica-se que nesse ano. os teores de en-

e os valores para a relaçâo N/S (16-

17) do . .~ ~ 

COlonlao sao semelhantes aos obt idos por WILSON et 

aI. (1981) quando cult ivaram essa gramínea. .' , em area recem-

des-matada das Bahamas. 

Por ocasi do segundo. terceiro p quarto 

anos de avaliaçâo verifica-se que tanto o teor de enxofre 

como a relaçâo N/S tambtm n apresentaram variaç3es 

significativas com as doses de gesso (Tabelas 51 a 53). De 

um modo geral, ao se compararem os teores de enxofre e os 

valores da relaç N/S nesses tr anos com os obt idos no 

primeiro ano. verifica-se que os teores de enxofre estâo bem 

pr6ximos (0.13%) mas os valores da relaç N/S encontrados 

no segundo ano e a metade do observado no primeiro ano. No 

terceiro e quarto anos ct relaç N/S e um pouco mais alta ao 

que a obt ida no segundo ano mas. mais baixa em comparaçâo 

com o primeiro ano. Tomando-se como base o valor de 13.7:1 

da relaç N/S proposta por DIJKSHOORN & WIJK (1967) como 

adequada para gramíneas em geral e os teores de enxofre en-

tre 0.07 e 0.11% sugeridos por SMITH & SIREGAR (1983) como 

crit ico para uma s ie de gramlnea (entre elas um Panicum) 

verifica-se que. nesses anos n houve 1 imitaçâo de en-

xofre para o crescimento 5 provavelmente 

houve limitaç de nitrog ia para que o coloniâo apresen-

tasse produç3es mais elevadas do que as obt idas neste expe-

rimento. 



05 teores de boro. cobre. ferro. mangan~s e 

ia seca do coloni50, obt idos durante os quatro 

, ",.". 

\l {';\!r i :;'::\ :~: Ü t:·; ~:; significat ivas com a apli-

caç50 das doses de gesso (Tabelas 50 a 

(1986) também n50 encontraram • ".... ., ;o. • I' varlaçoes slgnltlca~lvas nos 

teores desses micronutrientes na matéria seca dessa gramínea 

cultivada por dois anos quando na presença de tr 

gesso mais 120kg de P w0 5 /ha na forma de superfosfato triplo. 

Os teores de ferro e manganês encontrados na 

matéria seca do coloni50, durante os quatro anos, foram sem-

aos obt idos por GALLO et aI. 

essa gramlnea. enquanto que os teores de boro, cobre e zinco 

est50 dentro dos valores obt idos por aqueles autores. 



io, 

50 e fElativos ao lQ. ano de aval i Significância do teste 

ias de 3 re-

DOSES de 
gesso p Ca Mg K S B Cu Fe Mn Zn N/S 

kg/ha ------------- '/ 
l'# _ ........ _-------- -"" .... _------ P}Jill -~ .... -_._----

0 0,i9 0,46 0,33 ~Ti2 i8 9 533 172 23 17 

300 I1,Hl 0 0t 32 " "''1 r::.p)~ 0,12 i8 9 653 i76 23 \ I 
~() 

600 0,1.9 01 5i lU,B i8 () 
I t(l'J 

~b i81 24 -ti. 
J..U 

Reg. 1 ~n~af n~· iH ns ns os ns ns ns n5 fi 5- ns 

quadfl: ,,~ 

-li;:;} ns ns ns ns ns liS ns· ns ns TIS 

cv CO 20,76 4,92 

UI ** ::: 



Doses de 
gesso p 

'{f.;' kglha ------------- t. 

0 @,22 

3~0 

600 li! 'i'i -.: r:t..r.. 

Reg$ , 
~near ns I 

, n'5 

(1) ** :::: slgl1if 
tiVL 

@,40 ~r36 

illAA 
~"1 ; ; 0;32 

0,4B @,37 

** ns 

ns ns 

:1.77 

tO 2 3 cortes~ 

Cu In N/S 

------------ ---------- ppgi 
_________ HW 

0, 13 ti B 602 181 26 8 

11 72 13 ti 8 1!'"4:.r') 
'I.Í",t., j.95 26 8 

1,79 0 y 13 12 ti 558 1Bi 25 8 

115 ns ns flS- riS ns ns fiS 

ns ns fiS ns n5 flS DS ns 



boro, 

íco. 

3 doses de 

p s Cu Fe Mn Ln N!S 

kg/ha ------------- '! 
I~ ---~---~~-_ .... - ---------,.., ppm -~--------

0 0,30 01 26 2, 15 13 H 6 ,:><:;., 
~· .• hJ 143 19 9 

300 01 25 0#37 0,27 '1 17 {1 t.., , 13 11 I;, 299 j L'j 
..oU.,.; 20 i0 

600 l;, ;1.1 
1õ' F 1':"- 13 12 6 l)àf) 

,,-s"1i".. i57 19 1.0 

1 
~neat DE- ** ns ns ns ns ns ns ns fiS fi:' , 

. quadr;: ns ns ns ns riS flS 1\S ns ns BE· ns 
---------------------------------------------------------------------------

UI lt* - S if 
t ivo. 

ia iO nível de 1% de probabil ns := 



I!oses de 
ge5so 

CV (%) 

, . 
tlVO, 

, 
CDDre " 

peti~ões, 3 doses de 

ia ciD 

e 3 cortes. 

s f€ Mn Ln H/E; 

9, 

lidade; fiS ;;: 



5. CONCLUSõES 

Os resultados obtidos permitiram estabelecer 

as seguintes conclus~es: 

As doses de calcário dolomítico 

proporcionaram redu,~es na acidez potencial e nos teores de 

alumínio e eleva,io no pH. nos teores de cálcio e magn~sio 

trocáveis e a porcentagem de satura,io por bases do solo. 

durante os quatro anos de avalia,io do experimento; 

As doses de gesso fizeram variar 

significativamente os teores de cálcio. potássio, alumínio 

trocáveis. enxofre-S04a -, acidez potencial. soma de bases. 

capacidade de troca de cátions. satura,io por bases e por

centagem de satura,io por alumínio na profundidade de 0-20cm 

do solo. enquanto na profundidade de 20-40cm o emprego de 

gesso proporcionou varia,~es significativas nos teores de 

cálcio, potássio. alumínio trocáveis. enxofre-S04 a -. soma de 

bases. satura,io por bases e porcentagem de satura,io por 

alumínio. ocorrendo diferen~as entre anos; 

- Devido ~s condi,aes de acidez do solo em 

estudo. a soja-perene nio conseguiu se estabelecer na 

ausincla de calagem; 
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- A partir do terceiro e quarto anos a soja-

-perene e o coloniio (analisados individualmente) apre-

sentaram aumentos significat Ivos de produ,io de matéria seca 

e quantidades tDtais de proteína com a aplica,io das doses 

de calc'riD p sendo que para a consorcia,io a resposta 

ocorreu nos quatro anos. A resposta do coloniio ~ calagem é 

atribu{da ~s maiores quantidades de nitroginio incorporadas 

ao sistema pela soja-perene, que foi tanto maior quanto a 

dose de calc'rio. do que uma resposta direta do coloniio ~ 

aplica,lo do corretivo; 

Os teores de proteina do coloniio a partir 

do segundo ano aumentaram significativa e linearmente em 

fun,io das doses de calc'rio, 

As produ,Ses de matéria seca e as quantida

des totais de proteina da soja-perene e da consorcia,io so

ja-perene + colonilo apresentaram diferen,as significativas 

com aplica,lo das doses de gesso, com varia,Ses entre anos; 

- A produ,io de matéria seca e as quantidades 

totais de protelna do coloniio. nlo apresentaram varia,Ses 

significativas com a aplica,iD das doses de gesso; 

- O emprego de calc'riD dolomítico resultou 

em varia,Ses significativas nos teores de c'lciD. magnésio, 

ferro, manganis e zinco na mat~ria seca da soja-perene e co

loniio. sendo que os teores de pot'sslo do cDloniio tamb~m 

apresentaram diferen,as significativas. com varia,Ses entre 

anos; 
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- A aplica~io de gesso resultou em varia~ies 

signi~icativas nos teores de c~lcio, magn~sio, pot~ssio e 

enxo~re na mat~ria seca da soja-perene, com varia~ies entre 

anos e nos teores de c~lcjo na mat~ria seca do coloniio du

rante os quatro anos. 
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Ap@ndlce 1 - Equa~5es de resressio para os efeitos das doses 

Variável 
dependente 

(0 - 20cm) 

pH 
Ca2 • 
Ms2. 
Al~· 

H+AI 
r 
~ 

T 
V 
m 
9-904 -. 

(20 - 40cm) 

pH 
Ca2 • 
Ms·· 
Alm. 
H+Al 
r 
~ 

V 
m 
9-904 -. 

de calcário e coeficientes de determina~io das 

equa~5es sobre as diversas variáveis da análise 

qu(mica do solo em amostras coletadas antes do 

plantio (08/01/1987) 

y - 3.98 + 0.201389 X 0.97 
Y = 0,48 + 0,072916 X + 0,062934 X2 1.00 
y - 0.08 + 0,288194 X 0.96 
Y - 1,16 - 0,258680 X 0,99 
Y - 3.92 - 0,381944 X 0.98 
y - 0.59 + 0,552083 X 0,97 
Y - 4.66 - 0,350694 X + 0,162760 X~ ,- 1.00 
Y - 14.16 + 10.034722 X 0.99 
y - 62,31 - 15,729164 X 0.99 
Y = 12,57 + 0.868055 X 0.78 

y - 3.96 + 0,052083 X 0,99 
Y - 0.37 + 0,072916 X 0.89 
y - 0,09 + 0.076388 X 0,99 
y - 1,17 - 0.114930 X 0.99 
Y - 3.72 - 0.142361 X 0.99 
y = 0,47 + 0.145833 X 0,94 
Y - 11,75 + 3.298611 X 0,97 
y - 70,72 - 7.326388 X 0,98 
Y - 10.00 + 4.131944 X - 1.063368 X· 1.00 

------------------------------------------------------------
onde Y € a vari'vel dependente anal ísada e X é a dose de 
calc'rio estudada. 
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Ap@ndice 2 - Equaçaes de regressio para as efeitos das doses 

Variável 
dependente 

pH 
Ca~· 

Mg~· 

K'~ 

AIS. 
H+Al 
r 
~ 

V 
m 
8-804 ~-

pH 
r ~. ~a 

Mg~· 

K+ 
AIS. 
H+AI 
r 
~ 

V 
m 
8-804 

2-

de calcária e coeficientes de determinaçio das 

equaçaes sabre as diversas variáveis das análj-

ses químicas em amostras de solo retiradas,no 

primeira ano de avalia;io <28/03/1988). 

(0 - 20cm) 

y - 3.75 + 0,295238 X 0,99 
Y - 0.24 + 0 7 304761 X 0,99 
Y - 0,08 + 0.225396 X 0.99 
Y - 0.14 - 0,011746 X 0.98 
Y - 1,13 - 0.581250 X + 0.077256 X~ 1.00 
Y - 3.61 - 0.469841 X 0,99 
y - 0,48 + 0.514285 X 0.99 
Y - 12.51 + 11.619047 X 0.99 
y - 70~55 - 37.708334 X + 5.468750 X~ ,~ 1,00 
Y - 10,11 - 7,430555 X + 1.475694 X~ 1.00 

(20 - 40cm) 

y - 3.78 + 0,076190 X 0.99 
y - 0,19 + 0,088888 X 0.99 
Y - 0.10 - 0,028571 X + 0,027210 X~ 1.00 
Y - 0,10 - 0.007619 X 0,99 
Y - 1.02 - 0.150000 X 0,99 
Y - 3.17 - 0.142857 X 0.99 
y - 0,37 + 0.152380 X 0.97 
Y - 10.44 + 4,190476 X 0.98 
y - 73.40 - 10.763888 X 0,99 
Y - 11.83 + 1.354166 X 0.98 

------------------------------------------------------------
onde Y é a variável dependente analisada e X é a dose de 
calcário estudada. 
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ApêndicE 3 - Equa~HEs dE rEgrESsio para os EfEitos das dOSES 
dE calc'rio E cOEficiEntEs dE dEtErmina~io das 
Equa~HES sobrE as divErsas vari'vEis das an'll
SES químicas Em amostras dE solo rEtiradas no 
SEgundo ano dE avalia~io (01/02/1989). 

Vari'VEl Equa~Hes dE rEgrEssio -R-
dePEndentE 

------------------------------------------------------------
(0 - 20cm) 

pH y - 4.12 - 0.020834 X + 0.082465 -X- 1.00 
Ca·· Y - 0,23 + 0,253472 X 0,93 
Mg·· Y - 0.10 - 0,027777 X + 0.065104 X· 1,00 
K+ Y = 0,15 - 0,044097 X + 0,008029 X· 1.00 
Al~· Y - 0,93 - 0,269751 X 0.99 
H+Al Y - 3,43 - 0,402777 X 0,98 
r 
~ y - 0.56 - 0,062500 X + 0,147569 -X- 1.00 
T Y - 3,94 - 0,256944 X + 0,082465 -X~ 1,O0 
V Y - 14,66 - 0,034721 X + 3,190104 x· 1.O0 
m y - 62.11 - 10.277778 X - 2.560763 X~ ,- 1,00 
8-804 

2- Y - 16.00 - 13,506944 X + 2.756076 X· 1,00 

(20 - 40cm) 

M.O. y ~ i.i8 + 0.034722 X 0.89 
pH Y - 4.i4 + 0.086805 X 0.97 
Ca·+ Y = 0.37 - 0,090277 X + 0.052083 X· i,00 
Mg·· Y - 0,10 - 0,038194 X + 0.041232 X· 1,00 
K+ Y - 0.10 - 0.036458 X + 0.008029 X· 1.O0 
Al~· Y - 0.89 - 0,139236 X 0.98 
H+Al Y - 3.1O - 0,173611 X 0.97 
r 
~ y - 0,57 - 0.145833 X + 0.095486 -X- 1.00 
V Y - 15.44 - 2,708333 X + 2.256944 X· 1,00 
m Y - 61,22 + 1.944444 X - 3.819444 -X- 1,O0 
8-804 -. Y - 18,22 - 2,291666 X 0.88 

ondE Y é a vari'vEl dePEndente analisada E X é a dOSE dE 
calc'rio estudada. 
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Apindice 4 - EquaçBes de regressio para os efeitos das doses 
de calcirio e coeficientes de determinaçio das 
equaçBes sobre as diversas variiveis das anili
ses qUlmlcas em amostras de solo retiradas no 
terceiro ano de avaliaçio (27/03/1990). 

Variivel 
dependente 

M.O. 
pH 
Ca~· 

Mg·· 
K+ 
Al~+ 

H+Al 
~ 0 

r 
V 
m 
8-504 

~-

pH 
Ca·· 
Ms·· 
K+ 
Al~· 

H+Al 
~ 0 

r 
V 
m 
8-504 

m-

y - 1.75 
Y - 3.90 
Y - 0.26 
Y - 0.10 
Y - 0.13 
Y - 1,19 
Y - 5.21 
Y - 0.47 
y - 5.66 
Y - 8,66 
y - 70,92 
Y - i7.88 

y - 3,98 
Y - 0.22 
y - 0,10 
Y - 0.08 
Y - 1.16 
Y - 4.59 
Y - 0.40 
y - 5.00 
Y - 7.57 
y - 74.09 
Y - 23,44 

r ~ ~ cquaçoes de regressao 

(0 - 20cm) 

+ 0.069444 X 0.99 
+ 0.069444 X + 0.034722 X~ 1.00 
+ 0.18028 X 0.99 
- 0,024305 X + 0,041232 X~ 1,00 
- 0.047222 X + 0,008680 X· 1.00 
- 0,276388 X 0,99 
- 0,597222 X 0.99 
+ 0.145833 X + 0.043402 X-,- i.00 
- 0.3229i6 X 0,99 
+ 2.399833 X + i,28038i X~ 0.97 
- 16.388888 X 0,99 
- 13,472222 X + 2.560763 X· i,00 

(20 - 40cm) 

+ 0.04861i X 0.99 
+ 0.062500 X 0.94 
- 0.003472 X + 0,010850 X· 1,00 
- 0,032638 X + 0,007378 X· i.00 
- 0.134028 X 0.99 
- 0,170139 X 0.97 
+ 0.079861 X 0.99 
- 0.090277 X 1.00 
+ 2,048611 X 0.99 
- 6.701388 X 0.99 
- 7.430555 X + i.562499 x· 1.00 

------------------------------------------------------------
onde Y i a variivel dependente analisada e X i a dose de 
calcirio estudada. 
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Apindice 

Vari'vel 
dependente 

M.O. 
pH 
Ca~+ 

Mg~· 

K+ 
Al~· 

H+Al 
~ 
~ 

T 
V 
m 
8-804 

~-

M.O. 
pH 
Ca~· 

Mg~· 

K+ 
Al~+ 

H+Al 
~ 
~ 

T 
V 
m 
8-804 

~-

Equaç8es de regressic para os efeitos das doses 
de calc'rio e coeficientes de determina~io das 
equaç8es sobre as diversas vari'veis da an'lise 
qu{mica em amostras de solo retiradas no quarto 
ano de avalia~io (05/04/1991). 

(0 - 20cm) 

y - 1.76 - 0.111111 X 0.97 
Y - 3.91 + 0.024305 X + 0.049913 X~ 0.94 
Y - 0.14 + 0.114583 X + 0.036892 X~ 1.00 
Y - 0,10 - 0.065972 X + 0.041232 X~ 1.00 
Y - 0,26 - 0.031250 X 0.99 
Y - 1.10 - 0,259722 X 0.99 
Y - 4.65 - 0.107639 X - 0.115017 X~ 0,95 
Y 0.5i + 0.024305 X + 0.075954 v~ 1,00 - A-

Y - 5.20 - 0,208333 X 0,97 
Y - 9,88 - 0.208333 X + 2.083333 X~ 1.00 
y - 67.88 - 6.423611 X - 3.103298 X~ 1.00 
Y - 21.00 - 17.222222 X + 3.428819 X~ 1,00 

(20 - 40cm) 

y - 1.27 + 0.079861 X 0.98 
Y - 3.97 + 0.006944 X + 0.021701 X~ 1.00 
Y - 0,22 + 0.114583 X 0.98 
Y - 0.10 - 0,031250 X + 0.023871 X~ 1,00 
Y - 0.i7 - 0.055555 X + 0.010416 X~ 1.00 
Y - 1.09 - 0.057986 X - 0.026692 X~ 1.00 
Y - 4.44 - 0.267361 X 0.94 
Y - o ~~ ,~~ - 0,052083 X + 0.058593" X~ 1.00 
Y - 4.92 - 0.131944 X 0.99 
Y - 10.55 - 0,590277 X + 1.236979 X-- 1.00 
Y - 68.00 + 0.381944 X - 2.842881 X~ 1,00 
Y - 23.55 - 8,958333 X + 1.605902 X~ 1.00 

------------------------------------------------------------
onde Y é a vari'vel dependente anal isada e X é a dose de 
calc'rio estudada. 
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Apêndice 6 - Equa~ões de regressão para os efeitos de doses de calcário (X) 
sobre diversas variáveis. na ausência de gesso (ges 0). na pre
sen~a de 300kg de gesso/na (ges 1) e na presença de 600kg de 
gesso/h a (ges 2) 

Variável Profundidade 
dependente amostragem gesso Equações de regressão 

la, ano t28/03/1988) 

IH'A! 0-20cI ges 0 Y = 3,98 - 0.609523 X 
ges i Y :: 3,73 - .,552380 X 

5-S04
2 - 0-2ecm ges 0 Y :: 4,33 - 1,250000 X 

ges 1 Y :: 10,00 - 8,020833 X + 1.627604 XR 
ges 2 Y :: 15,33 - 10,520833 X + 2.018229 X~ 

5-S0 .. 2 - 20-401:1 ges 2 Y :: 16,94 + 3,229166 X 

20
, ano (01/02/1989) 

5-50 .. 2 - 0-201:111 ges 1 Y :: 13,33 - 1i,562500 X + 2,408854 X2 

ges 2 Y :: 30,33 - 25.833333 X + 5,208333 X2 

3°. ano (27/03/199O) 

pH 0-20clII ges 0 Y :: 3,90 + 0,104166 X 
ges 1 Y :: 3,90 + 0,072916 X + 0,045572 Xli! 
ges 2 Y = 3,90 + 0,031249 X t 0,058593 X2 

5-50 .. 2 - 0-20cm ges " Y :: 5,38 - 1,562500 X 
ges i Y :: 16.00 - 11,562500 X t 2,148437 X2 
ges 2 Y :: 31,66 - 25,000000 X + 4,817708 XR 

Al"· 20-40cm ges 0 Y :: 1.24 - 0,162500 X 
ges 1 Y = 1.20 - 0,219791 X t 0,031901 X2 
ges 2 Y :: 1,13 - 0,121875 X 

5-50 .. 2 - 20-401:1 ges 1 Y :: 24,66 - 8,229166 X + 1,888020 X2 

ges 2 Y :: 33,16 - 4,895833 X 

.,99 
0,95 
0,75 
1,00 

i." 
0,95 

1,00 
i,00 

1.0O 
1," 
1,00 
O.84 
1,O0 
1," 

0,98 
1,00 
0,98 
1.00 
0,94 
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Apêndice 6 - (continua~ão) 

Variável Profundidade 
dependente amostragem gesso Equa~ies de regressão 

4°, ano (05/04/1991) 

1'!g2+ 0-20c. ges 0 Y = 0,10 - 0.093750 X + 0.058593 X2 

ges 1 Y = 0,10 - 8,052083 X + 0,032552 X2 
ges 2 Y = 0,10 - 0,052083 X + 0,032552 X2 

S-5O,,2- 0-20cm ges 0 Y = 12,33 - 10,625000 X + 2,213542 Xa 
ges 1 Y = 22,00 - 15,937500 X + 2,9296B7 X2 
ges 2 Y = 2B.66 - 25,104167 X + 5,143229 X2 

1'!g2+ 20-40cm ges 0 Y = 0,10 - 0,062500 X + 0,039062 X2 

ges i Y = 0,09 + 0,031250 X 
ges 2 Y = 0,10 - 0,041666 X + 0,026041 X2 

111 20-40clll ges 0 Y = 73,66 + 1,354166 X - 3,971353 X2 
ges i Y = 69.05 - 7.395833 X 
ges 2 Y = 67,94 - 8,437499 X 

S-50,,2- 20-40cIII ges 0 Y = 11.55 - 2,70B333 X 
ges i Y = 21.66 - 4,166666 X 
ges 2 Y = 36.00 - 12.708333 X + 1,953125 X2 

1,O0 
1," 
1.00 
1,O0 
1,00 
1,00 

i,00 
0,96 
1,00 
1,00 
0,96 
0,94 
0.97 
0.94 
1,00 

----------------------------------------------------------------------------

onde Y é a variável dependente analisada e X é a dose de calcário estudada. 
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Apêndice 7 - Equa~ies de regressão para os efeitos das doses de gesso 
e coeficientes de determina~ies das equa~ies sobre as di
versas variáveis da análise química do solo. obtidas no 
primeiro, segundo, terceiro e quarto anos de avalia~ão. 

----------------------------------------------------------------------

Variável Profundidade 
dependente amostragelll Equa~ies de regressão R2 

----------------------------------------------------------------------

1°, ano {28/'113/1988> 

Al"+ 0-2'11clll Y = '11,58 - '11.'11'11'11159 X 0,77 
5-50 .. 2 - 0-2'111:1 Y = 2.12 + '11.'11&7963 X &,98 

Ca2+ 2'11-4'11Clll Y = &.31 + &,0'110925 X - 0.&00&&1 X2 1.&'11 
K+ 20-401:lll Y = '11,08 + 0,000138 X - 0,0&'11'11'111 X2 1,'11'11 
H+Al 2t-4'11Clll y = 2,9'11 - '11,'11'11'11703 X + 0,'11'11"'111 X"-: i,0'11 
5 20-4'11cm Y = '11,57 + '11,'1101351 X - O,000"2 XZ 1,0'11 
V 2'11-4km Y = 16.55 + '11.'1131851 X - '11.'11"055 X"-: 1,'11 • 
m 20-4tl:m Y = 59,22 - •• '1147777 X + '11,'11'11'11075 X"-: 1,'11'11 
S-50 .. 2 - 20-40cm Y = 8,22 - '11,000185 X t '11,'11'11'11'1138 X2 i,0'11 

2°, ano (t1/'I12/i989) 

M.O. 'I1-20cm Y = 1,70 - '11."'11389 X 0,94 
K+ 0-2'11Clll Y = 0,12 - 0,'110'11'1137 X '11,94 
S-50 .. 2 - e-2'11cfl1 y = 1.59 + '11,'1115185 X '11,96 

Ca2 + 2'11-4tclll Y = '11,33 + &,000389 X '11,94 
5 2e-4&cm y = '11,62 + '11."04'117 X &,88 
T 2'11-4tc. y = 3,45 + '11,'11'11'11425 X 0,97 
V 2t-4tl:fl1 Y = 18.12 + •• '11'118703 X .,89 
5-504

2 - 20-4tl:lll Y = 7,'11'11 + '11,'1145555 X - &,&0'11041 X2 1,'11'11 

3°. ano (27/'113/1990) 

pH 0-2tl:m Y = 4.06 + '11,0'11074'11 X - '11,&'11'11'11'111 X"-: 1,0'11 
Ca2 + 0-2tcm Y = '11,43 + '11."0426 X 0,99 
AI"+ t-2tcm Y = 0,84 - '11.'11'11065.9 X + '11,'11'110'1101 X2 1,0'11 
H+Al 0-2km Y = 4,5'11 - 0.&02'1137 X + 0.0&"02 X"-: 1,00 
5 t-2&cm Y = '11,76 + 0,000425 X '11,99 
T 0-20cm Y = 5,26 - 0,'11'111648 X t 0,'11'110002 X2 1,00 
IJ 0-20(1 Y = 15,08 t 0,009814 X 0,96 
III 0-2tclll Y = 51,37 - '11,022222 X 0,97 
S-504

2- 0-20cm Y = 2,59 + 0,'1115555 X O,99 

continua ••• 



Apêndice 7 - (continua~ão) 

Variável Profundidade 
dependente amostragem gesso Equa~ões de regressão 

3D. ano (27J03Ji990) 

Ca2+ 20-40cm Y = 0,28 + 0,000129 X 
K+ 20-40cm Y = 0,07 - 0,000155 X + 0,000tt02X2 
AP+ 20-40clIl y = 0,98 - 0,000442 X + 0,000001 Xa 
5-50",2- 20-40clIl Y = 10,44 + 0,025925 X 

4°. ano (05/04/1991) 

Ca 2 + 0-20clIl Y = 0,42 + 0,000Hl5 X 
IIg2+ 0-20n Y = 0,19 - 0,000074 X 
5-50",2- 0-20cm Y = 5,24 + 0,009444 X 

Ca2+ 20-40c1ll Y = 0.33 + 0.000240 X 
S 20-401:lIl Y = 0.62 + 0,000203 X 
m 20-40clll Y = 58.70 - 0.007407 X 
8-50",2- 20-401:. Y = 7.22 + 0,023888 X 

0,85 
i,00 
i,00 
0,98 

0,99 
0,75 
0,92 

0,98 
0,98 
0,98 
0,99 

-----------------------------------------------------------------------

onde Y é a variável dependente analisada e X é a dose de gesso estudada. 



Apêndice 8 - Equa~ões de regressão para os efeitos de doses de gesso (X) so
bre diversas variáveis. na ausência de calcário \cal e>, na pre
sen~a de 1,6t de calcário/ha (cal i} e na presen~a de 3,2t de 
calcár io/ha. {cal 2}. 

----------------------------------------------------------------------------

Variável Profundidade 
dependente alllostragelll calcár ia Equa~ões de regressão R2 

----------------------------------------------------------------------------

1°. ano (28/03/1988) 
S-S042 - 0-20c. cal 0 Y = 4,94 + 0,017222 X 0.89 

cal 1 Y = 0,66 + .,004444 X 0,84 
H+Al 0-20c. Ci.\ 1 0 Y = 4,13 - 0,001833 X O.84 

S-S042- 2f}-40cm cal 0 Y = 7,83 + O.013008 X O,99 
cal 1 Y = 7,66 - O,010555 X + 0,000066 X2 1,00 
cal 2 Y = 9,00 - 0,000555 X + O.000050 X2 1,00 

2°, ano (01/02/1989) 
S-S042- 0-20clll cal 0 Y = 4.33 + O.016666 X + 0.000044 X2 1,00 

3°, ano (27/03/1990) 
pH 0-20clll cal 2 Y = 4,23 + O,001833 X - 0,000002 X2 1,00 
Ca2+ 0-20c. cal i Y = 0,43 + O,000388 X 0,99 

cal 2 Y = O,62 + 0.000777 X 0,99 
A13+ 0-20c. cal i Y = 0,86 - 0,001038 X + 0.000013 X2 1.0O 

cal 2 Y = 0,45 - 0,001200 X + .,000141 X2 1,00 
H+A1 .-20clll cal i Y = 4.43 - 0,001777 X + 0,000003 X2 1,00 

cal 2 Y = 3,86 + 0,004333 X + 0,000048 X2 1,00 
0-20clll cal 2 Y = 1,40 - 0,002166 X + 0,000004 X2 1,OO 

T 0-20c. cal 2 Y = 5,00 - 0,003833 X + 0.000053 X2 1.00 
V O-20c I cal 2 Y = 22,94 + 0.021666 X 0,94 
S-SO,,2- 0-20clil cal 0 Y = 5,05 + 0,042778 X O,98 

Al3+ 20-40cm cal 1 Y = 1,02 - O,000944 X + O,000001 Xa i,00 

4°. ano (05/04/i991) 
Kg2+ 0-20cm cal 2 Y = 0,40 - 0,000666 X + •• 000001 X2 1,00 
5-S042 - 0-20C1 cal 0 Y = 12,83 + 0,027222 X 3,99 

cal i Y = 1 •• 0 + 0,.18888 X - 0,00 •• 29 X~ 1,00 

Kg2+ 20-4.c. cal 2 Y = •• 30 - ., •• 3555 X + 0.0 •••• 1 X2 1, •• 

• 20-40c • cal 0 Y = 71,83 - .,312777 X .,9. 
cal 1 Y :: 65,.0 - 0.312222 X 3,91 
cal 2 Y = 37.33 + 0,041666 X - .,000064 X2 i,.0 

----------------------------------------------------------------------------

onde Y é a variável dependente analisada e X i a dose de calcário estudada. 



;;'~í4 

Apêndice 9 - Equações de regressão para os efeitos das doses de calcário e coefi-
cientes de determinação das diversas variáveis do colonião 

---------------------------------------------------------------------------------

Variável 
dependente ano Equações de regressão R2 

---------------------------------------------------------------------------------

matéria seca 3°. ano Y = 2313,57 + 193,923607 X 0,94 
4°, ano Y = 1873,88 + 846,597236 X - 166,970486 X2 1,00 

teor de proteína 2°, ano y = 6,59 + 0,228819 X 0,87 
3°. ano y = 7,42 + 0,313194 X 0.99 
4°. ano Y = 7.40 + 0.174632 X 0.92 

quantidade total 3°, ano y = 171,70 + 23,472221 X 0.97 
de proteína 4°. ano y = 137.33 + 73.506945 X - 14,301215 X2 i.00 

teor de cálcio i O
, ano y = 0,43 + 0,074048 X - 0,014539 xa 1,00 

2°, ano y = 0,34 + 0,097222 X - 0,014322 X2 1,00 
3°, ano y = 0.29 + 0,066319 X - 0.009332 X2 1," 
4°. ano y = 0,29 + 0,026736 X 0.93 

teor de magnésio 1<>, ano y = 0,22 + 0,108333 X - 0,013888 xa 1.00 
2°, ano y = 0,18 + 0.107639 X - 0,016927 Xli 1.00 
3°. ano Y = 0.18 + 0,068750 X - 0,006510 X2 i,00 
4°. ano y = O.15 + 0.036458 X 0.99 

teor de potáSSio iO, ano y = 2,42 - 0,0795i3 X 0,96 
2°, ano Y = 1,65 + 0.i98958 X - 0.051432 Xli 1.t0 
3°, ano y = 2.03 + 0,271875 X - 0,064887 xa i." 
4°, ano Y = 1,84 + 0,065625 X 0,90 

teor de ferro 1°, ano y = 699,05 - 57.951388 X 0,W 
2°, ano Y = 826,33 - 363.229172 X + 73,285590 '1.

2 1,00 
3°, ano y = 574,66 - 318,611116 X + 62,456597 X2 1,00 
4°, ano Y = 495,88 - 207,361114 X + 40,928819 Xli 1,00 

teor de manganês tIO, ano y = 217.11 - 51,006945 X + 9.743923 '1.
2 1.00 

2°. ano y = 234,35 - 30,312499 X 0,99 
3°. ano y = 199,77 - 45.104167 X + 6,358407 Xa 1.00 
4°. ano y = 298,22 - 64.270834 X + 10,828993 '1.

2 1,00 

teor de zinco 1°, ano y = 24.83 - 0,590277 X 0.92 
2°, ano y = 27.66 - 1,041666 X 0,95 
4°, ano y = 26,88 - 4,236111 X + 0,824653 Xa 1,00 

re1aç:ão N/S 3°, ano y = 8,79 + 0,451388 X 0,95 
4°, ano y:: 8,52 + 0,347222 X O,94 

---------------------------------------------------------------------------------

onde Y é a variável dependente analisada e X é a dose de calcário estudada. 



Apêndice 10 - Equa~ões de regressão para os efeitos das doses de ca1-

Var iável 
dependente 

latéria seca 

(kg/ha) 

cário e coeficientes de determina~ão das equa~ões sobre 

as diversas variáveis para o conjunto soja-perene + co-

lonião 

ano Equa~ões de regressão 

1°, ano Y = 8093,37 + 454.79166 X 0,95 

2°. ano Y = 2726,62 + 356,6666 X 0,99 

30. ano Y = 2469,98 + 912,534705 X 0,95 

4°. ano Y = 1999,24 + 942,951372 X 0,98 

quantidade total 10. ano Y = 869.79 + 100,798609 X 0,89 

de proteína 2"'. ano Y = 207,35 + 52.951387 X 0,96 

(kg/ha) 3"'. ano Y = 201,59 + 154,930552 X 0,94 

40, ano Y = 151,98 + 128,576386 X O,99 
---------------------------------------------------------------------

onde Y ê a variável dependente analisada e X ê a dose de calcário es
tudada. 



Apindice 11 - Significincias do teste FeL) para o desdobra
mento da intera~io calc'rio X gesso e das re
gressBes para os efeitos do gesso dentro da 
aplica~io de 1,6 e 3,2t de calc'rio e para o 
efeito do calc'rio na presen~a de 0.300 e 
600kg de gesso sobre os teores de c'lcio. 
ferro e manganis na soja-perene referente ao 
quarto ano. 

F.V. Ga Fe Mn 

G/cal 1,6 .* ns * 

Reg. linear .* * *. 

Reg. quadro ns ns ns 

G/cal 3 1 2 • n r ~ * 

Reg. linear • ns •• 
Reg. quadro ns ns ns 

Gal/G 0 .* • * •• 
Cal/G 300 .* * *. 

Gal/G 600 ns ns n~ ~ 

CL> •• ** = significincia a 5% e 1% de probabil idade. res
pectivamente, ns = nio significativo. 
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Àpêndice 12 - Equa~ões de regressão para os efeitos das doses de gesso e coefi-

cientes de determina~ões das diversas variáveis da soja-perene 

Variável 
dependente 

matir ia seca 

quantidade total 
de proteína 

teor de magnésio 

teor de cálcio 

teor de potássio 

teor de enxofre 

teor de ferro 

relido N/S 

ano 

2°, ano 

2°, ano 
4'", ano 

1°, ano 
2°, ano 
3°, ano 
4°. ano 

2", ano 
3°, ano 

2°. ano 
4°, ano 

to, ano 
2°. ano 

2°, ano 

1°, ano 
2°, ano 

Equa~ões de regressão 

Y = 633,25 + 0,636944 X .,95 

Y = 105,5& + .,106666 X 0.94 
Y = 227.33 + 0,102777 X 0,82 

Y = 0,49 - 0,000075 X 0,99 
Y = 0,40 - 0,000164 X + 0,000002 Xa 1,00 
Y = 0.40 - 0,000053 X 0,96 
Y = 0,34 - 0,000044 X 0,92 

y = 0,96 + 0,000394 X 0,94 
Y = 1,03 + 0,000533 X 1,O0 

Y = 2,33 - 0,003083 X 0.98 
Y = 2,34 - 0.000HI X O,84 

Y = O,12 + 0,000097 X 0,99 
Y = 0,13 + 0,000025 X 0,83 

y = 348,83 - 0,142222 X 0.94 

y = 25,27 - 0,009444 X 0,90 
Y = 20,02 - 0,002500 X 0.67 

---------------------------------------------------------------------------------

onde Y i a variável dependente analisada e X é a dose de gesso estudada, 



Apêndice i3 - Equa~ões de regressão para os efeitos das doses de ges-

Var iável 
dependente 

50 e coeficientes de determina~ão sobre a quantidade to-

tal de proteína do conjunto soja-perene + coloniâo (2V. 

ano) e das diversas variáveis do colonião 

ano Equa~ões de regressão 

teor de proteína 1°, ano y :: 12,56 - .,000696 X 0,82 

quantidade total 2", ano Y :: 255,61 + 0,088518 X 0,87 
de proteína 

teor de cálcio 1°. ano Y :: 0,46 + 0,000075 X 0,95 

2°, ano Y :: 0,39 + 0,000131 X 0,99 

3D
, ano Y :: 0.30 + 0,000174 X 0,97 

40
, ano y = O,29 + 0,000137 X O,99 

----------------------------------------------------------------------

onde Y é a variável dependente analisada e X é a dose de gesso estudada 




