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RESUMO 

ATRIBUTOS QUÍMICOS E PRODUÇÃO DE SOJA DE UM 

LATOSSOLO DE CERRADO SOB SEMEADURA DIRETA 

EM FUNÇÃO DA CALAGEM. 

Autor: MICHEL ALEXANDRO CAMBRI 

Orientador: Prof Dr. LUÍS REYNALDO FERRACCIÚ ALLEONI 

O Cerrado brasileiro ocupa uma região com características próprias, que 

se estende por 207 milhões de hectares. A acidez é um dos maiores problemas 

encontrados na maioria dos solos brasileiros, e as recomendações de calagem têm sido 

elaboradas a partir de experimentos conduzidos sob técnicas convencionais de preparo e 

cultivo do solo. Há evidências de que a necessidade de calcário no sistema de plantio 

direto é menor do que no sistema de preparo convencional. Todavia, faltam informações 

a respeito do efeito do calcário aplicado na superfície do solo, em sistema de plantio 

direto, nas propriedades químicas e eletroquímicas do solo bem como na produção das 

principais culturas. 

O objetivo deste trabalho foi testar o método de recomendação da NC, 

com diferentes valores de V% desejada para a soja, bem como o efeito da aplicação do 

calcário (incorporado ou superficial) nos atributos eletroquímicos do solo e na produção 

da soja. O estudo foi realizado com amostras de terra coletadas nas camadas de 0-5, 5-

1 O, 10-20 e 20-40 cm de profundidade em um experimento de campo instalado no 
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município de Itiquira - MT, sob um LATOSSOLO VERMELHO Distrófico, em área 

cultivada há 6 anos no sistema de plantio direto. O delineamento foi em blocos 

casualizados com parcelas subdivididas e quatro repetições. O calcário foi aplicado 

superficialmente e incorporado a 15 cm de profundidade (tratamentos principais). Foram 

aplicadas as doses de 2,0, 4,9 e 7,8 Mg ha-1 de calcário dolomítico, calculadas para 

elevar a V% a 50, 70 e 90% respectivamente, além da testemunha (sub-tratamentos). 

A aplicação do calcário em superficie promoveu aumento nos valores de 

pH, SB e V%, aumento nos teores de Ca e Mg e diminuição no teor de AI, apenas na 

camada superficial de 0-5 cm. Com a incorporação do calcário esse efeito ocorreu até 20 

cm de profundidade. Apenas os micronutrientes Fe e Mn do solo diminuíram em relação 

as doses aplicadas. Os teores foliares de Ca, Mg e K foram alterados pela calagem. No 

tratamento com aplicação de calcário em superficie foram encontrados maiores valores 

de K, enquanto Ca e Mg apresentaram maiores teores no tratamento com calcário 

incorporado. A argila dispersa em água e o L\pH variaram com aplicação de calcário 

apenas na camada de 0-5 cm de profundidade. Ocorreu aumento no valor do Ponto de 

Efeito Salino Nulo (PESN) até 20 cm de profundidade. Este aumento foi maior, na 

camada de 0-5 cm, com o calcário em superficie e, nas demais camadas (5-10 e 10-20 

cm), foi maior quando o calcário foi incorporado a 15 cm. O aumento na carga positiva 

do solo foi provavelmente a causa da elevação do PESN. 

A produção da soja não variou com a aplicação de ealcário, ocorrendo 

alta produção de grãos na testemunha (cerca de 3500 kg ha-1
), mesmo com a V% abaixo 

da recomendada para o Cerrado. 



ATTRIBUTES CHEMICAL AND YIELD 0F S0YBEANS 0F A 

OXIS0L FR0M CERRADO UNDER N0-TILLAGE 1N 

FUNCTI0N 0F THE LIMING 

SUMMARY 

Author: MICHEL ALEXANDRO CAMBRI 

Adviser: Prof Dr. LUÍS REYNALDO FERRACCIÚ ALLEONI 

The Brazilian Savana or "Cerrado" occupies a region with particular 

characteristics, that covers 207 million hectares. Acidity is one of the biggest problems 

found in most Brazilian soils, and the liming recommendation has been elaborated from 

experiments carried out under conventional techniques of soil management. There are 

evidences that the need to lime the no-tillage system is less than the conventional tillage, 

and there is a lack of information about the effect ofthe reaction ofthe lime applied on 

the soil surface, in the no-tillage system, on chemical properties of the soil as well as in 

the production of the main crops. 

The objective of this project was to test the method of the 

recommendation of liming needed, with different values of soil base saturation (V%) 

desired for soybeans, as well as the application of incorporated or surface liming, on 

electrochemical properties of soil and yield of soybeans. Soil was sampled at 0-5, 5-1 O, 

10-20 and 20-40 cm depths, in field experiments conducted in the Mato Grosso State,

Brazil, on a Typic Haplustox, which had been cultivated for 6 years under the no-tillage 



ix 

system. A randomized complete block design was used, with four replications, in a split

plot experiment. The main plots was application of incorporated liming and surface 

liming. Dolomitic limestone was applied at rates of O; 2; 4,9 and 7,8 Mg ha·1
, amounts 

calculated to increase the V% to 50, 70 and 90%, respectively (subplots). 

Application of surface liming increased the pH, Ca, Mg, sum of bases 

(SB) and V°/4, and reduced AI content, only the surface layer (0-5 cm). With 

incorporated liming this effect happen to 20 cm. Only soil Fe and Mn were reduced with 

liming. Ca, Mg and K in the soybeans leaves were altered with liming. K was higher in 

the surface liming, while Ca and Mg contents were higher in the incorporated liming. 

Water-dispersible clay and L1pH increased and decreased, respectively, 

with the liming. The zero point of salt effect (ZPSE) increased, in the 0-5 cm layer, more 

in the surface liming than the incorporated liming treatment. ln the 5-10 and 10-20 

layers the ZPSE increased more in the incorporated liming. The increase on ZPSE was 

probably due to the increase the positive charge on colloids surface. 

Since high yield was obtained, soybean grain yield wasn't influenced by 

liming, even with the V% below the recommended for the Cerrado. 



1 INTRODUÇÃO 

A região dos Cerrados ocupa aproximadamente ¼ da extensão territorial 

do Brasil e contribui significativamente para a produção agropecuária nacional. É 

constituída principalmente de Latossolos (46%), de Podzólicos (15,1%) e Areia 

Quartzosas (15,2%) (Resk, 1991). 

Os Latossolos ocupam, geralmente, relevos suave ondulados, são 

facilmente mecanizáveis e apresentam características desejáveis para a produção 

agrícola, tais como elevada profundidade, estrutura estável, boa porosidade e alta 

permeabilidade. Por outro lado, também apresentam características indesejáveis como 

alta acidez, baixa reserva de nutrientes, baixa capacidade de troca de cátions e alta 

capacidade de adsorção aniônica ( especialmente fosfato). 

A maioria dessas características estão ligadas, direta ou indiretamente, 

com o desenvolvimento e o balanço de cargas elétricas na superfície das partículas que 

compõem o sistema coloidal desses solos. Assim sendo, a caracterização da carga 
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elétrica superficial das partículas dos solos é essencial em estudos conduzidos nesses 

solos. 

A cultura da soJa desencadeou o desenvolvimento da agricultura do 

cerrado brasileiro nos anos 70 e 80 e está entre as principais fontes de renda dos 

agricultores da região. Na região Centro-Oeste, a produção da cultura na safra 

1999/2000 foi de 14,5 milhões de toneladas de grãos (FNP Consultoria, 2000), sendo 

grande parte desta sob o sistema de semeadura direta. A área cultivada neste sistema de 

semeadura direta vem aumentando significativamente no Brasil. Na safra de 1998/99 12 

milhões de hectares foram cultivados sob o sistema, dos quais, 5,5 milhões foram no 

cerrado (FEBRAPDP, 2000). Estima-se que mais de 40% da área agrícola estará 

submetida a essa forma de manejo do solo no ano 2000 (FEBRAPDP, 2000). 

A acidez é um dos maiores problemas encontrados na maioria dos solos 

brasileiros, e as recomendações de calagem têm sido elaboradas a partir de experimentos 

conduzidos sob técnicas convencionais de preparo e cultivo de solo. Há evidências de 

que a necessidade de calcário no sistema de semeadura direta é menor do que no sistema 

convencional de preparo. Todavia, faltam informações a respeito do efeito da aplicação 

do calcário na superficie do solo, em sistema de semeadura direta, nos atributos 

químicos do solo. 

Embora a importância do cerrado para a agricultura nacional seja 

reconhecida, bem como os bons resultados obtidos em áreas cultivadas no sistemas de 

semeadura direta, existem poucos estudos a respeito de recomendações de calagem e 

adubação nestas áreas. Em geral, essas práticas são realizadas de acordo com os 

conhecimentos e informações dos estados do Sul e Sudeste brasileiros, os quais nem 
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sempre se adequam àquela realidade. Por exemplo, a recomendação da necessidade de 

calagem (NC) no estado de São Paulo, para a cultura da soja, é realizada para elevar a 

saturação por bases (V%) a 70%. Na região de cerrado esse valor não tem correspondido 

à produção máxima da cultura, a qual é obtida com valores menores de V%. 

Este trabalho teve por objetivo: testar o método de recomendação da NC, 

com diferentes valores de V% desejada para a soja, em um LATOSSOLO VERMELHO 

distrófico localizado no município de Itiquira - MT; e avaliar o efeito da aplicação do 

calcário (incorporado ou superficial) nos atributos químicos do solo e na produção de 

grãos da cultura da soja. 

As hipóteses foram as seguintes: 

- a soja não deve responder à aplicação do corretivo para elevar a V%

acima de 50%, independente da incorporação. 

- nas doses mais elevadas de calcário deve haver mudança em atributos

eletroquímicos do solo como o Ponto de Efeito Salino Nulo (PESN). 



2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 O Sistema de semeadura direta 

A matéria orgânica nos solos minerais exerce forte influência na redução 

da erosão hídrica do solo; na maior retenção de água, permeabilidade e aeração do solo; 

na redução da compactação do solo e na manipulação tisica do solo, especialmente 

quando seco ou encharcado (Raij, 1969; Malavolta, 1980). Nos atributos químicos do 

solo a matéria orgânica aumenta o fornecimento de nutrientes; aumenta da capacidade 

de troca de cátions e complexa metais pesados (Raij, 1969; Malavolta, 1980). Cria 

condições favoráveis para a microbiota do solo, favorecendo a reciclagem de nutrientes, 

estruturação do solo e decomposição de substâncias tóxicas (Igue & Pavan, 1984). 

Ocasionalmente, o material orgânico pode ser prejudicial por reduzir a 

produtividade de algumas culturas (Wallace, 1994a) devido à alta relação C/N, 

diminuindo a disponibilidade de N e pode criar microclimas favoráveis para certas 
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doenças como, por exemplo, o cancro da haste (Diaporthe phaseolorum f. sp. 

meridionalis) (Yorinori et ai., 1993). 

Os solos de cerrado nunca cultivados contém em tomo de 20 a 30 g ha-1 

de matéria orgânica, o que é considerado médio (Pereira & Peres, 1985). Porém, esse 

teor pode ser reduzido rapidamente, ocorrendo quedas de 30 a 60%, pelo cultivo 

contínuo do solo, aumentando os problemas de erosão e diminuindo assim a 

produtividade das culturas (Wallace, 1994b). É necessário, portanto, a adoção de 

práticas agrícolas capazes de manter e/ou elevar os níveis de matéria orgânica do solo. 

Nesse contexto, a adoção do sistema de semeadura direta tem promovido melhoras 

qualitativas e quantitativas da matéria orgânica (Wallace, 1994b). 

No sistema de semeadura direta (SSD), a semeadura é feita diretamente 

sobre os resíduos de uma cultura anterior, morta com a utilização de produtos químicos 

ou por meios mecânicos, sem o revolvimento mecânico do leito de semeadura (Muzilli, 

1985). 

As primeiras citações sobre este sistema de cultivo são provenientes dos 

EU~ onde o mesmo teve grande expansão, principalmente após a II Guerra Mundial, 

época em que se acelerou a produção de defensivos agrícolas (Derpsch, 1984 e Castro, 

1985) e desenvolveram-se as primeiras semeadoras adaptadas ao SSD (Castro, 1985). 

No Brasil, o marco oficial de sua introdução ocorreu no início da década 

de 70, nos municípios de Londrina e Ponta Grossa, no Paraná, com o desenvolvimento 

das primeiras pesquisas pelo Ministério da Agricultura (Muzilli, 1985). Contudo, existe 

relato na literatura de que os primeiros cultivos teriam se iniciado em Minas Gerais 
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(Muzilli, 1981). Na região do cerrado ocorreu crescimento significativo do sistema na 

década de 90, atingindo 5,5 milhões de hectares na safra de 1998/99 (FEBRAPDP, 

2000). 

2.2 Calagem no sistema de semeadura direta 

A alta toxidez de alumínio e os baixos teores de cálcio e magnésio são 

características comuns na maioria dos solos sob cerrado (Sousa et al., 1985). Lopes 

(1984), em 518 amostras de 600.000 km2 sob vegetação de cerrado, encontrou que a 

saturação por alumínio (m%), em média, era 59%. Baseando-se no fato de que os 

valores de m¾ acima de 20% podem reduzir a produtividade das principais culturas, o 

autor verificou que 91 % das amostras analisadas apresentariam problemas de toxidez 

por alumínio. Como conseqüência, as plantas dessa região são pouco desenvolvidas, 

com sistema radicular reduzido, o que limita o aproveitamento da água e dos 

fertilizantes adicionados ao solo (Sousa et al., 1985). 

Os problemas de toxidez de alumínio e baixos teores de bases podem ser 

solucionados mediante a adoção de técnicas de melhoramento vegetal e/ou manejo do 

solo (Lopes 1984; Quaggio, 2000). Dentre as práticas de manejo do solo, a principal e 

mais utilizada é a calagem (Lopes, 1984). Diversas técnicas para caracterizar a acidez do 

solo e avaliar a necessidade de calagem foram desenvolvidas ao longo dos anos (Raij, 

1991; Quaggio, 2000). Entretanto, como o SSD provoca alterações químicas, tisicas e 
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biológicas no solo, há necessidade de desenvolver novas práticas de manejo adaptadas a 

esse sistema (Sá, 1995a). 
@o 

Como o calcário é um produto de baixa solubilidade, deve-se incorporá-lo 

ao solo, para promover o maior contato possível entre o produto e a terra, o que favorece 

a reação de neutralização da acidez (Amaral & Anghinoni, 1997). A aplicação de 

calcário somente na superficie do solo restringe esse contato; neste caso são necessárias 

condições favoráveis do clima, do solo e do sistema de cultivo que facilitem sua 

penetração no perfil (Amaral & Anghinoni, 1997). A mobilização do solo para a 

incorporação de corretivos não é desejável no sistema de semeadura direta, pois ela pode 

ser responsável pela destruição dos atributos fisicos favoráveis, sob o ponto de vista de 

conservação, obtidas ao longo do tempo de adoção do sistema (Amaral & Anghinoni, 

1997). 

Os pnme1ros trabalhos com o objetivo de estudar a viabilidade da 

calagem sem a incorporação do corretivo foram realizados fora do Brasil e produziram 

resultados satisfatórios (Estes, 1972; Mochler et ai., 1973; Lal, 1976; Hargrove et ai., 

1982; Grove & Blevins, 1988). 

Mochler et ai. (1973) avaliaram a produção de matéria seca de milho 

durante oito anos, em função da aplicação de calcário em áreas com SSD (aplicação 

superficial) e com sistema de semeadura convencional (SSC) (aplicação com 

incorporação do calcário) e observaram maior produção de milho no SSD. O solo sob o 

SSD também apresentou maiores teores de Ca e Mg, maiores valores de pH e menores 

teores de Al3+ até a profundidade de 20 cm. Resultados semelhantes foram 
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posteriormente obtidos por Lal (1976) em solos da Nigéria; por Hargrove et ai. (1982) e 

Follet & Peterson (1988) em solos norte-americanos; e por Arshad & Gill (1996) e 

Arshad et ai. (1997) em solos do Canadá. 

No Brasil, vários trabalhos foram conduzidos com a finalidade de 

responder os questionamentos a respeito da viabilidade da calagem em superficie para a 

correção da acidez. 

Sá (1995b) comparou formas de aplicação de calcário (incorporado ou em 

superficie) em Latossolo Vermelho-Escuro argiloso e em Podzólico e Cambissolo 

arenosos, com elevada acidez, e observou, em três anos, maior eficiência na correção da 

acidez em profundidade para os solos arenosos. Embora, inicialmente, as cultivares 

susceptíveis à acidez mostrassem resposta à incorporação, com o tempo, houve 

melhoria do subsolo pela ação do calcário aplicado em superficie. 

Santos et ai. (1995) verificaram que após três anos de cultivo, em um 

Latossolo Vermelho-Escuro argiloso, não houve diferenças de pH entre a aplicação de 

calcário superficialmente e incorporado a 20 cm. Foram encontrados maiores teores de 

Ca + Mg e menores de AI trocável nas camadas de 0-5 e 5-10 cm no SSD em relação ao 

SPC. 

Bissani et ai. (1997) observaram que o calcário aplicado na superficie se 

movimentou no perfil, visto que houve aumento do pH e neutralização do AI trocável, 

em camadas abaixo da superficie. Essa movimentação pode chegar até profundidades 

maiores, como 40 cm (Oliveira & Pavan, 1996), em 32 meses após a aplicação, e 60-80 

cm (Caires et ai., 1999), em 40 meses após a aplicação, de forma lenta e gradual. Essa 
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ação do calcário em profundidade ocorre pela movimentação física do calcário (Pavan, 

1994; Oliveira & Pavan, 1996) e química (Sidiras & Pavan, 1985; Pavan, 1994; Sá, 

1995b). 

A movimentação vertical física provavelmente ocorra através de canais 

contínuos formados por raízes mortas e insetos (Oliveira & Pavan, 1996). Esses poros e 

o fendilhamento natural do solo favorecem o deslocamento de partículas finas, junto 

com o movimento descendente da água. 

A movimentação química do calcário pode ocorrer pela formação e a 

migração de Ca(HCO3)2º e Mg(HCO3)/ para camadas mais profundas de solo (Oliveira 

& Pavan, 1996), tendo em vista que, no sistema de semeadura direta, a acidez superficial 

é diminuída por diversos mecanismos, dentre os quais os resíduos orgânicos 

desempenham importante papel (Sidiras & Pavan, 1985). 

A movimentação de Ca e Mg trocáveis do solo e a redução do AI trocável 

no subsolo também podem estar relacionadas com o mecanismo de lixiviação proposto 

por Miyazawa et al. (1996). Os autores estudaram a lixiviação por meio da aplicação de 

resíduos de aveia, nabo, centeio, milheto, tremoço, ervilhaca, mucuna e crotalária na 

superfície do solo, associada ou não ao calcário. Todos os resíduos vegetais com calcário 

aumentaram o pH e os teores de Ca, e diminuíram o AI trocável até 60 cm de 

profundidade. Isto provavelmente ocorreu devido à formação de complexos orgânicos 

hidrossolúveis entre Ca ou Mg e moléculas orgânicas (ligantes) presentes nos restos 

vegetais. Na camada superficial do solo, os ligantes orgânicos (L) complexam o Ca e o 

Mg trocáveis do solo, formando complexos CaL0 e MgL0 ou CaL- e MgL-. A alteração 



10 

da carga dos cátions facilita a mobilidade no solo. Na camada subsuperficial, o Ca e o 

Mg dos complexos é deslocado pelo AI trocável do solo, devido à maior estabilidade do 

complexo AI-orgânicos em relação ao Ca ou Mg-orgânicos, o que diminui a acidez 

trocável e aumenta o Ca e Mg trocáveis. 

Outro possível mecanismo de redução da acidez em subsuperficie se dá 

por reações dependentes da nitrificação, mediante a lixiviação de nitratos de cálcio e de 

magnésio para camadas mais profundas, com maior absorção de nitratos no subsolo 

(Caires et ai., 1999). Concomitante à absorção do nitrato pelo sistema radicular das 

culturas, ocorre a liberação de íons OH" ou HC03- para manter a eletroneutralidade 

dentro da planta (Raij et ai., 1988). 

2.3 Calagem na cultura da soja no cerrado 

Para a introdução de culturas comerciais, como a soJa, no sistema de 

produção da região dos cerrados, algumas melhorias nas características químicas destes 

solos são necessárias. Um dos primeiros problemas a serem corrigidos é a acidez destes 

solos, bem como as deficiências de cálcio e magnésio por meio da calagem (Sousa et ai., 

1993). 

Cada cultura possui um comportamento diferencial quanto ao grau de 

tolerância às condições de acidez do solo e a resposta à calagem, o qual deve ser 

considerado quando se pretende utilizar o corretivo de forma eficiente e econômica 

(Quaggio, 2000). 
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A determinação da quantidade de calcário a ser aplicado ao solo pode ser 

feita basicamente, segundo dois métodos recomendados para a região do cerrado 

(Embrapa, 2000), conforme o tipo de solo: neutralização do alumínio e suprimento de 

Ca e Mg; e elevação na porcentagem de saturação por bases do solo. 

O primeiro método eleva a saturação por bases dos solos para valores 

médios de 49% (Sousa et al., 1993). Porém, em algumas situações, este critério tende a 

superestimar a dose para solos arenosos com baixa CTC (menor que 40 mmolc dm"3
) e 

subestimar para solos com CTC alta (maior que 120 mmok dm-3
) (Sousa et al., 1989). 

Entretanto, esta limitação é minimizada porque a maioria dos solos de cerrado 

apresentam CTC entre 40 e 120 mmolc dm-3 (Sousa et al., 1993). 

Quaggio (1986), com dados de estudo de comparação da eficiência dos 

métodos para a recomendação de calagem (pelos teores de AI, Ca e Mg trocáveis; 

solução tampão SMP e saturação por bases), obtidos durante vários anos, para várias 

culturas e em diferentes solos brasileiros, observou que o critério do AI, Ca e Mg 

trocáveis subestimou a necessidade de calcário necessária para otimizar a produtividade 

das culturas, enquanto os métodos de saturação por bases e SMP foram eficientes. A 

mesma conclusão foi obtida por Raij & Quaggio (1996), que acrescentaram resultados 

de novos ensaios publicados no país. 

Outro método é o da elevação da saturação por bases (V%), o qual, para a 

cultura da soja no cerrado, recomenda-se elevar a V% do solo a 50% (Embrapa, 2000). 

Resultados obtidos em experimentos e em propriedades rurais da região 

de cerrado indicam que a produção de grãos da soja aumenta com o aumento da 
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saturação por bases até 40%, estabiliza-se entre 40 e 60%, e apresenta decréscimo na 

produção de grãos quando a saturação por bases é maior que 60%, na camada de 0-20 

cm (Sousa et ai., 1993). 

Silva (1998) observou, em um Latossolo Amarelo álico, que a melhor 

produção de soja foi alcançada em saturação por bases de 50% (0-20 cm). Sfredo et ai. 

(1996), em duas safras agrícolas (1984/85 e 1985/86), sob um Podzólico Vermelho

Amarelo distrófico em Balsas - MA, observaram que a melhor produção de grãos de 

soja foi obtida na V% de 56% (0-20 cm). Em Latossolo Vermelho-Amarelo com 

saturação por bases de 48% (0-20 cm), em um talhão de 75 ha em São Raimundo das 

Mangabeiras - M~ foi obtida produtividade recorde de 5.684 kg ha-1
, na safra 1993/94 

(Yamada, 1995). 

Com o aumento do pH, pode ocorrer redução na disponibilidade de 

micronutrientes como zinco, manganês, cobre, boro e ferro. Entretanto, na faixa de pH 

entre 5,5 e 6,0 ou de saturação por bases de 35 e 50%, parece não haver esses problemas 

de baixa disponibilidade (Sousa et ai., 1993). 

Com a adoção do SSD e a impossibilidade de incorporação do calcário ao 

solo, há dúvidas sobre qual o método a ser utilizado para recomendação da dose de 

calcário para a correção da acidez. Há evidências de que a necessidade de calcário no 

sistema de semeadura direta é menor do que no sistema convencional de preparo 

(Wiethõlter, 1997). 

Em estudo comparando a aplicação de calcário em superficie e 

incorporado a 20 cm de profundidade em Latossolo Vermelho-Escuro do Paraná, Sá 
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(1997) obteve resultados semelhantes na produção de grãos de soja em relação às formas 

de aplicação (aplicações variaram de 25 a 100% da dose para elevar a V% a 70%). 

Põttker & Ben (1998) estudaram a aplicação de calcário em superficie e 

incorporado a 20 cm e cinco doses de calcário aplicado superficialmente ( dose estimada 

pelo SMP, para elevar o pH 6,0, de 10,7 Mg ha-1, ½, ¼, 1/s e 1
/i6 da dose), em Latossolo 

Vermelho-Escuro distrófico do Rio Grande do Sul, com alto nível de AI trocável, e 

concluíram, com base em seis cultivos rotacionando soja, trigo, milho, aveia e cevada, 

que não houve inconveniência no uso de calcário em superficie nos solos estudados. 

Em um Latossolo Vermelho-Escuro, textura média, em Ponta Grossa 

(PR), Caires et ai. (1999) observaram que a aplicação superficial de calcário, em doses 

para elevar a V% a 50, 70 e 90%, não influenciou a produção de grãos de soja, trigo e 

milho, embora tenha provocado aumento do pH e dos teores de Ca e Mg, além da 

diminuição do AI trocável. Resultados semelhantes foram obtidos por Caires et ai. 

(1998) em solo com pH em CaCh 0,01 mol L"1 igual a 4,5 e V% de 32%.

A falta de resposta das culturas estudadas (produção) também foi 

encontrado por Rheinheimer et ai. (2000). Neste estudo, em AR.GISSOLO VERMELHO

Distrófico, textura argilosa/arenosa, do Rio Grande do Sul, os autores observaram que a 

aplicação de calcário não afetou o rendimento de milho, aveia-preta e soja, sugerindo 

que o solo ainda apresentava condições adequadas ao desenvolvimento normal das 

plantas, mesmo que o índice SMP tenha indicado a necessidade de aplicação do calcário. 

As altas produtividades obtidas em solos com baixos pH e presença de AI 

trocável não são exclusividades do SSD, como observado por Ernani et ai. (1998), e sim 
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à interação do alumínio com a matéria orgânica e ao antagonismo com o Ca e o Mg 

(Rheinheimer et ai., 2000). 

O fato de as culturas não estarem respondendo à calagem em SSD pode 

ser devido à existência de teores adequados de Ca, Mg e K, que resultam em uma 

relação adequada desses nutrientes com o AI trocável não comprometendo a produção 

(Caires et ai., 1998; 1999). 

Caires et ai. (1999) acreditam que o menor efeito da calagem em SSD 

pode também estar relacionado ao menor efeito tóxico do AI sobre as plantas neste 

sistema, decorrente da formação de compostos orgânicos solúveis capazes de complexar 

o AI. Miyazawa et ai. (1992) avaliaram a amenização da toxicidade de AI às raízes de 

trigo, por meio da adição de ácidos em solução nutritiva, e concluíram que a formação 

de complexos AI-orgânicos tomou o AI menos tóxico às plantas. A diminuição da 

toxicidade do AI por ácidos orgânicos também foi observada por Hue et ai. (1986) em 

raízes de algodão e por Salet et ai. (1997) em raízes de soja. 

A diminuição do AI tóxico por substâncias orgânicas também é explicada 

pela precipitação do AI causada pelo aumento do pH (Miyazawa et ai., 1993). Reações 

de troca de ligantes entre ânions orgânicos e F e ou AI terminais dos óxidos e hidróxidos 

de Fe e AI podem liberar íons OH", os quais precipitam o AI (Hue, 1992). Miyasawa et 

ai. (1993) demonstraram que a elevação do pH devido à complexação organo-metálica é 

maior para os resíduos de gramíneas, e o efeito da precipitação do AI predominou para 

as leguminosas. 



15 

O efeito da palhada do milheto sobre as características químicas de um 

solo arenoso da África em condições de campo, durante seis cultivos, foi estudado por 

Kretzchmar et ai. (1991). Os autores observaram aumento do pH e dos teores de Ca e 

Mg, e diminuição do teor de AI trocável onde a palhada estava presente. 

2.4 Estudo das cargas elétricas do solo 

Solos altamente intemperizados, como os Latossolos, são importantes nas 

regiões sob clima tropical e subtropical, predominantes no território brasileiro, 

principalmente nos cerrados, onde ocupam 46% dessa área (Resk, 1991), e de grande 

relevância na América Latina (Fontes, 1996). Esses solos ocupam grandes áreas já 

exploradas agricolamente e são importantes como reservas naturais, com um papel 

proeminente na resolução dos problemas relacionados com a produção de alimentos e a 

proteção ambiental (Fontes, 1996). 

Por terem sofrido elevado grau de intemperismo, a mineralogia da fração 

argila dos Latossolos é dominada por minerais argilosos silicatados de baixa atividade 

do tipo 1: 1 e óxidos e hidróxidos de Fe e AI (Dynia & Camargo, 1998). Aparentemente, 

possuem mineralogia simples, mas existe uma imensa variabilidade no comportamento 

desses pouco minerais (Fontes, 1996). Estes minerais, juntamente com os colóides 

orgânicos, são anfóteros e têm suas cargas superficiais controladas pela adsorção e 

dessorção de Ir e Off (Raij & Peech, 1972). 
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Além da matéria orgânica e dos óxidos e hidróxidos de Fe e AI, os óxidos 

de Ti, Mn e Si podem ser caracterizados como componentes de carga variável (Uehara 

& Gillman, 1981 ). Porém, os óxidos de Ti e Mn são pouco abundantes na crosta 

terrestre, e o óxido de Si aparece em baixas quantidades na fração argila do solo, sendo 

assim, os mais importantes são os óxidos de Fe e de AI (Raij, 1986). 

O caráter anfótero de certos solos foi demonstrado por Mattson em 19271
, 

citado por Raij (1973). Contudo, como a observação desse autor não foi confirmada para 

a grande maioria de solos do clima temperado, o assunto não recebeu maiores atenções 

por muito tempo (Raij, 1973). A investigação de atributos eletroquímicos de solos 

tropicais teve aumento significativo após o trabalho de Raij & Peech (1972). 

Nestes solos, cargas positivas e negativas coexistem em condições 

naturais, e a distribuição relativa destas cargas pode variar com o pH e com a 

concentração iônica da solução do solo (Uehara & Gillman, 1981). Se algum 

componente externo, como calcário ou adubo, é introduzido neste sistema, modificando 

assim as propriedades deste, suas características eletroquímicas deverão mudar (Dynia & 

Camargo, 1998). 

Com a elevação do pH do meio, ocorre a dissociação de átomos de 

hidrogênio da superficie do óxido e a liberação de cargas negativas para trocas de 

cátions. Por outro lado, com a acidificação do meio, ou diminuição do pH, a superficie 

1 MAITSON, S. Anionic and cationic adsorption by soil colloidal materiais of varying Si02'AhÜJ + 

FezÜJ ratio. ln: Trans. lotem. Congress Soil Science, I, Washington, 1927, v.2, p.199-211. 
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do colóide adsorve íons Ir e passa a apresentar carga positiva, atuando então como 

trocadora de ânions (Raij, 1981). O desenvolvimento de cargas elétricas na superficie 

dos óxidos ocorre em duas etapas: hidratação superficial, com formação do "hidróxido" 

e posterior dissociação-associação de prótons dos grupos OH expostos (Raij, 1986). 

Na matéria orgânica a carga elétrica negativa tem sua origem na 

dissociação de hidroxilas de grupamentos funcionais contendo oxigênio ( carboxílicos, 

fenólicos, enólicos etc.) (Peixoto, 1997). A matéria orgânica do solo é 

predominantemente de natureza ácida, ou seja, doadora de prótons (Raij, 1986). Desta 

forma, apesar de apresentar radicais potencialmente positivos, tais como amino, os 

grupos ácidos predominam, e as cargas negativas desenvolvem-se a valores de pH bem 

mais baixos do que nos óxidos (Raij, 1981 ). A matéria orgânica é o principal 

componente responsável pelo desenvolvimento de cargas negativas nos solos com carga 

variável, podendo representar até 90% da CTC total do solo (Raij, 1969). 

O ponto de carga zero (PCZ) é um importante atributo utilizado para 

descrever o comportamento eletroquímico dos solos com carga variável (Uehara & 

Gillman, 1980). Essa importância do PCZ fez com que inúmeros trabalhos fossem 

realizados com esta propriedade, envolvendo desde métodos de determinação até 

práticas de manejo para procurar modificar seu valor a níveis mais adequados para 

absorção de nutrientes pelas plantas (Alleoni, 1992). 

Schulthess & Sparks (1986) afirmam que chega a ser um desafio para 

pesquisadores de Química do Solo entenderem a quantidade tão grande de termos 

ligados ao PCZ. 
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A fim de se obter uma uniformização nos conceitos, alguns pesquisadores 

(Sposito, 1981; Gangaiya & Morrison, 1987) fizeram boa revisão sobre termos aplicados 

até então e propuseram a seguinte nomenclatura: 

Ponto de carga zero (PCZ) - valor de pH no qual a carga líquida total da 

partícula (todas as fontes) é igual a zero, ou seja, a carga da camada difusa é zero. A 

condição do PCZ é obtida experimentalmente no valor de pH no qual as partículas do 

solo não se movem num campo elétrico aplicado ou quando ocorre assentamento ou 

floculação delas (Sposito, 1989). 

Ponto de efeito salino zero (PESZ) - valor de pH no ponto de intersecção 

entre duas ou mais curvas de titulação, obtidas a partir de soluções com diferentes forças 

iônicas. 

Alleoni & Camargo (1993) propuseram o termo ponto de efeito salino 

nulo (PESN), em substituição ao PESZ, para identificar o valor de pH obtido no 

cruzamento de curvas de titulação potenciométrica, obtidas a partir de soluções com 

diferentes forças iônicas, conforme Raij & Peech (1972). Outros autores têm adotado 

esse termo por definirem o verdadeiro PCZ como o ponto no qual o balanço entre todas 

as cargas, inclusive as permanentes, seria zero, enquanto o PESN estaria relacionado 

somente com as cargas variáveis (Sposito, 1981 ). Todavia, em solos que não apresentam 

argila de alta atividade, o PESN tem seu valor próximo ao PCZ e, portanto, o PESN 

toma-se um bom parâmetro eletroquímico. Essa condição é observada em solos 

tropicais, sobretudo em Latossolos, compostos quase que exclusivamente por cargas 

variáveis (Uehara & Gillman, 1980). 
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2.5 Influência da calagem nas cargas elétricas do solo 

Vários são os fatores que afetam o PCZ, como a natureza e a quantidade 

de mineral, teor de matéria orgânica, estado de intemperização do solo e práticas de 

manejo (Oliveira et ai., 1999). A possibilidade de reverter a carga líquida do solo tem 

sido demonstrada por vários autores, como Raij & Peech (1972) e Uehara & Gillman 

(1981). Acredita-se que a mudança de potencial eletroquímico do solo esteja diretamente 

relacionada com práticas de manejo, especialmente a aplicação de adubos e calcários, os 

quais, uma vez solubilizados, podem ter seus íons carreados no perfil, com conseqüente 

acúmulo em camadas mais profundas, onde o efeito da matéria orgânica sobre o balanço 

de cargas é reduzido (Oliveira et ai., 1999). 

A prática da calagem não altera o PCZ do solo, e sim apenas o balanço de 

cargas (Demattê, 1988). Isto se dá pelo fato de a calagem aumentar a quantidade de 

cargas negativas, e diminuir as positivas ao mesmo tempo, não havendo alteração no 

PCZ (Figura la). Isso não ocorre, por exemplo, com a adição de matéria orgânica no 

solo que permite o deslocamento do PCZ da posição 1 original para a posição 2 (Figura 

lb), em ambiente mais ácido. Isto se explica pelo fato de a matéria orgânica adicionar 

somente carga negativa no sistema (Demattê, 1988). 

Além da contribuição no aumento da CTC, a matéria orgânica influencia 

o PCZ, tendendo a deslocá-lo para valores menores (Raij & Peech, 1972). Siqueira et ai. 

(1990b) constataram que o PESN diminuiu de 0,2 a 1,3 unidade por unidade percentual 
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Figura 1 - Efeitos nas cargas elétricas e no PCZ devido a calagem (a) e adição de 

matéria orgânica (b). Fonte: Adaptado de Demattê (1988) 

de aumento de carbono no solo. Esse decréscimo do PESN deve-se à presença de 

grupos reativos da matéria orgânica, principalmente de grupos carboxílicos, 

que apresentam baixo pK e, portanto, se encontram dissociados, manifestando carga 

negativa na faixa de pH comum para os solos (Schnitzer3
, citado por Benites & 

Mendonça, 1998). A presença desses grupos faz com que sejam necessários valores de 

pH mais baixos para que parte da carga negativa da matéria orgânica seja suprimida, e o 

balanço de cargas atinja a nulidade, determinando o PCZ baixo (Benites & Mendonça, 

1998). 

O efeito da matéria orgânica é devido à sua interação com óxidos e 

argilas silicatadas do solo, podendo formar um complexo coloidal que altera seus 

3 SCHNITZER, M Binding ofhumic substances by the soil colloids. ln: HUANG, P.M; SCHNITZER, 
M. (Ed.) lnteractions of soil minerais with natural organics and microbes. Madison:Soil Science 
Society of American, 1986. p.77-102 
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atributos eletroquímicos (Siqueira, 1990b). A adsorção de ácidos orgânicos pelos 

colóides minerais irá causar um incremento das cargas negativas do sistema e, portanto, 

um abaixamento do PCZ (Oades, 1984). Além desse efeito, parte das cargas positivas da 

matriz mineral pode ser anulada pela adsorção específica de ânions orgânicos, causando 

o abaixamento do PCZ (Oades, 1989).

O próton do grupo hidroxila na superficie dos óxidos de F e e AI pode 

sofrer trocas de ligantes com cátions, formando complexos mono, bi ou, às vezes, 

tridentados, com os átomos de oxigênio. Esta ligação é conhecida como adsorção 

específica e, quando ocorre, pode induzir a mudança do PCZ do solo (Yu et ai., 1997). 

Schulthess & Belek (1998), estudando a adsorção de próton em um óxido de titânio, 

observaram pequeno aumento no PESN, de 5, 7 para 6,2, quando adicionaram C 

inorgânico no meio. Isto deveu-se, provavelmente, à adsorção via mecanismos de esfera

interna do C pelo óxido, alterando assim o PESN. 

De maneira geral, o Ca fica adsorvido aos colóides dos solos, 

principalmente, por forças eletrostáticas (Raij, 1988; Brady, 1989). Entretanto, alguns 

autores citam o efeito da calagem sobre a alteração do PCZ do solo, sendo devido a 

adsorção específica do Ca, principalmente nos óxidos de Fe e AI, no sistema de troca 

iônica (Roya & Adams, 1980; Bolan et ai., 1993; Dynia & Camargo, 1998; Mora et al., 

1999; Oliveira et ai., 1999; Albuquerque et al., 2000). O aumento do PCZ do solo pela 

adsorção específica do Ca se dá devido a quantidade adicional de cargas positivas 

geradas (Bolan et ai., 1993): 
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Este tipo de adsorção é mais que uma simples atração eletrostática, 

ocorrendo uma ligação mais forte entre o cátion e a superficie do óxido (Yu et ai., 1997). 

Uehara e Gillman (1981) definem a adsorção do Ca2+ 

como específica de baixa

afinidade, devido ao modo como ocorre na camada de Stern. A adsorção específica de 

alta-afinidade ocorre quando o íon transfere sua carga para o sólido, como por exemplo 

o íon fosfato, fato que não ocorre com o Ca (Uehara & Gillman, 1981 ).

Rojas & Adams (1980) estudaram 3 solos da Venezuela (Typic 

Paleustult, Arenic Psamentic Haplustox e Haplargid), com diferentes doses de calcário, e 

observaram que com altos níveis de calcário ( doses calculadas para neutralizar duas 

vezes o AI trocável-108, 184 e 13.572 kg ha-1 de CaCO3) ocorreu aumento no PESN, o

qual foi atribuído, principalmente, ao efeito do Ca sobre o complexo de troca. 

Em quatro solos da Nova Zelândia (Typic Paleustult, Typic Haplustox, 

Udollic Albaqualf e Lithic Dystochrept), com amostras superficiais (0-15 cm) e 

subsuperficiais (15-30 cm), Bolan et ai. (1993) observaram aumento na quantidade de 

cargas positivas desses solos (medidas pela adsorção de Cr) com o aumento da dose de 

Ca aplicado. Esse aumento nas cargas positivas do solo ocorreu, segundo os autores, 

devido a adsorção específica do Ca2+

. 
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Dynia & Camargo (1998) obtiveram maiores valores de PCZ em camadas 

subsuperficiais de um Latossolo Vermelho-Escuro argiloso, o que foi devido ao menor 

conteúdo de matéria orgânica, demonstrando a correlação negativa entre esses dois 

atributos. Porém, a calagem não influenciou significativamente o PESN. A provável 

explicação foi que o período entre o tratamento das amostras com o calcário e a medição 

do PESN foi muito curto (Dynia & Camargo, 1998). 

Em um trabalho com amostras tratadas com calcário dolomítico e calcário 

calcítico, Mora et ai. (1999) obtiveram aumento no PCZ de 4,2, no solo não tratado, para 

4,6 e 4,8 nos solos tratados com calcário. Essa mudança nos valores de PCZ foi 

influenciada pela adsorção específica do Ca e do Mg. 

Em um Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico do Estado de São Paulo, 

sob diferentes sistemas de manejo, envolvendo milho, pastagem (braquiária e tobiatã, 

sem e com adubação) e mata, Oliveira et ai. (1999) observaram maiores valores de 

PESN nas áreas que receberam adubação nitrogenada e calagem. Os menores valores 

foram observados na área sob mata, condição não afetada pelas práticas de manejo. 

Segundo os autores, a causa da mudança no caráter eletroquímico dos solos foi a 

adsorção específica do Ca, o que também ocorreu em profundidade, devido à 

translocação do Ca no perfil em associação com nitratos e/ou ácidos orgânicos 

provenientes de adubos verdes. 

Num Latossolo Bruno, com doses crescentes de calcário (O, 4,5, 9,0, 13,5 

e 18 Mg ha-1), ocorreu aumento linear do PESN do solo de 3,77, na ausência de calcário,

para aproximadamente 4,30 pela aplicação de 18 Mg ha-1 de calcário (Albuquerque et
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ai., 2000). Segundo os autores, a adsorção específica de Ca e do Mg, por meio de 

complexos de esfera interna, incorpora cargas positivas às superficies sólidas do solo, 

diminuindo com isso a carga líquida negativa, com reflexos no PESN. 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Caracterização da área experimental 

O experimento foi instalado no município de Itiquira - MT, sob um 

LATOSSOLO VERMELHO Distrófico, em área cultivada há dezoito anos, sendo seis no 

sistema de semeadura direta. Antes da introdução do sistema de semeadura direta, a área 

foi subsolada, preparada com grade niveladora e realizada a semeadura do milheto, 

como cultura de inverno, para obtenção de cobertura morta. O sistema utilizado na área 

consta da semeadura de verão com a cultura da soja, milho ou sorgo na "safrinha" e o 

milheto como cultura de inverno. 

3.2 Delineamento experimental e tratamentos 

O delineamento utilizado foi em blocos casualizados dispostos em 

parcelas subdivididas, com quatro repetições. Cada bloco foi constituído de dois 
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tratamentos: calcário aplicado superficialmente e calcário incorporado, e quatro 

subtratamentos: doses de calcário de 2,0, 4,9 e 7,8 Mg ha·1
, além da testemunha. Essas 

doses foram utilizadas para elevar a saturação por bases para 50% (recomendação para 

área de cerrado), 70% (recomendação para o Estado de São Paulo) e 90%, 

respectivamente. Cada subparcela apresentou área total de 20,25 m2 (9 linhas de 5 m 

com espaçamento entre linhas de 0,45 m), tendo como área útil de amostragem 11,25 

m2. 

3.3 Instalação e condução do experimento 

Antes da implantação do experimento, realizou-se o diagnóstico 

preliminar da área, com relação às propriedades químicas e granulométricas do solo. 

Amostras das camadas de 0-20, 20-40 e 80-100 cm foram retiradas com trado holandês 

e, com base nos resultados da área, foi realizado o cálculo das doses de calcário a serem 

aplicadas. Além da amostragem na área do experimento, foram coletadas amostras de 

terra de uma área ao lado, nas mesmas profundidades, com vegetação de cerrado natural 

e mesmo solo. 

A calagem foi realizada no mês de julho de 1999, e na área estava 

instalada a cultura do milheto. O calcário utilizado foi o dolomítico com PRNT 78,5% e 

a sua aplicação foi realizada manualmente, a lanço, na área total de cada subparcela, 

seguindo a dose requerida para cada tratamento. A incorporação do calcário foi realizada 

com duas passagens com grade pesada (disco de 32 polegadas) e duas passagens com 

grade niveladora (disco de 26 polegadas) (sistema convencional). A incorporação atingiu 
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15 cm de profundidade. Nas subparcelas em que o corretivo não foi incorporado, o 

calcário foi apenas aplicado por cima do milheto. 

Antes da semeadura da cultura da soja foi realizada a dessecação do 

milheto com glyfosato na dose de 2,2 L ha-1 (1056 g ha-1 do ingrediente ativo - i.a.). A 

semeadura foi efetuada no dia 05/11/1999, com 20 a 21 sementes por metro da variedade 

Pioneira, num espaçamento entre linhas de 0,45 m. As sementes foram tratadas com os 

fungicidas thiran e thiabendazole (70 e 17 g de i.a. por 100 kg de semente, 

respectivamente), micronutrientes (Coe Mo) e inoculante turfoso. A adubação de base 

foi 400 kg ha-1 da fórmula 0-20-20 + FTE Cerrado (0,05% B; 0,06% Cu; 0,25% Mn; 

0,32% Zn; 0,006% Mo) aplicada na linha de plantio. O controle das plantas daninhas foi 

realizado com os herbicidas fomesafen na dose de 0,5 L ha-1 (125 g ha-1 de i.a.), 

fomesafen + fluazifop na dose de 1,0 L ha-1 (62,5 + 62,5 g ha-1 dei.a., respectivamente) 

e chlorimuron ethyl na dose de 20 g ha-1 (5 g ha-1 dei.a.) em pós-emergência das plantas 

daninhas. Quanto ao controle de pragas, foi necessária uma aplicação de endossulfan na 

dose de 0,6 L ha-1 (210 g ha-1 dei.a.), para o controle de lagarta (Anticarsia gemmatalis) 

e percevejos (Nezara viridula, Piezodorus guildinii e Euschistus heras). 

3.4 Atributos analisados 

3.4.1 Diagnose foliar 

Foi realizada a amostragem foliar, no florescimento da soja de acordo 

com Raij et ai. (1996). Também no florescimento da cultura (6 meses após a aplicação 



28 

do calcário) foram retiradas as amostras de terra nas camadas de O - 5, 5 - 1 O, 1 O - 20 e 

20 - 40 cm de profundidade. As amostras foram retiradas em 15 pontos com sonda e 4 

pontos com pá de corte ( amostras simples), distribuídos aleatoriamente na subparcela. 

3.4.2 Análises químicas, tísicas e mineralógicas do solo 

A metodologia utilizada foi a do Instituto Agronômico de Campinas 

(Camargo et ai., 1986). Os atributos analisados foram os seguintes: 

- Carbono orgânico: obtido pela oxidação da matéria orgânica do solo com 

solução de dicromato de potássio em presença de ácido sulfúrico e titulação do excesso 

de dicromato com sulfato ferroso amoniacal. O conteúdo de matéria orgânica foi obtido 

pelo cálculo: %MO. =%Cxl,75 

- Fósforo: determinação colorimétrica do fosfomolibdato formado pela 

reação entre fosfato ( extraído pela resina trocadora de íons) e molibdato em ácido 

sulfúrico e reduzido com ácido ascórbico. 

- Cátions trocáveis (Ca, Mg e K): extração dos elementos trocáveis com 

resina trocadora de íons e determinação de seus teores no extrato, 

- pH em H20, KCl lmol L-1 e em CaCh 1 mol L-1
: utilizando a proporção, 

de solo:extrator, 1 :2,5 v/v e medindo a variação do potencial em eletrodo de vidro. 

- Alumínio: obtido após deslocamento dos íons alumínio com KCl 1 mol 

L-1 e hidrólise do Al, com liberação de Ir sendo estes titulados com NaOH O, 1 mol L-1
. 
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- Acidez potencial (H+ Al): extração dos íons hidrogênio e alumínio com 

solução de acetato de cálcio 1 mol L-1 tamponada a pH 7,0 e titulação com NaOH 

0,1 molL-1
. 

Após as determinações citadas, obtiveram-se os seguintes valores: 

- Soma de bases (SB): SB = Ca + Mg + K 

- Capacidade de troca de cátions efetiva (CTCe): CTCe = SB + AI 

- Capacidade de troca de cátions total (CTCt): CTCt = SB + H+Al; 

- Saturação por bases (V%): 

SB 
V%=--x100 

CTCt 

- ApH=pH KCl-pHH20 

- Teores dos óxidos: F~O1, AhO1, MnO e TiO2 obtidos após ataque com 

ácido sulfürico 1 + 1 e teor de SiO2 obtido após ataque alcalino com NaOH 30%. 

- Teor de ferro livre (Fenca): em meio tamponado com bicarbonato de 

sódio (pH 7,3) reduziu-se o Fe com ditionito de sódio e complexou-o com citrato de 

sódio mantendo-o em solução. 

- Teor de ferro mal cristalizado (Fe0 x): obtido por solubilização do ferro 

mal cristalizado em ácido oxálico e seu sal de amônio. 



Com esses atributos foram calculados: 

- Índice ki

Si02/ 
ki= /60 

AfiQ3/ 
/102 

- Índice kr

Si02/ 
kr= /60 

AfiQ3/ +Fe2Q3/ 
/102 /160 
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- Ponto de Efeito Salino Nulo (PESN): utilizou-se o método da titulação

potenciométrica com Ir e OH" a três concentrações de KCl (0,1; 0,01 e 0,001 mol L-1), 

sendo o PESN o valor do pH no ponto de intersecção das curvas de titulação. Foram 

preparadas soluções de NaOH (0,002 e 0,004 mol L"1) e HCl (0,002; 0,004; 0,008; 

0,012; 0,016 e 0,025 mol L"1) nas três diferentes concentrações do eletrólito. O cloreto 

de potássio foi o sal escolhido por propriedades de eletrólito simétrico, cujos íons tem 

raios hidratados semelhantes, capazes de serem adsorvidos de forma não específica 

(Sposito, 1981). Utilizou-se o equivalente a 4,0 g de TFSE em adição de 20 mL das 

soluções descritas. O tempo de equilíbrio foi de 24 horas, a fim de evitar o efeito 

paralelo da oxirredução da matéria orgânica, o que pode afetar os valores de pH em até 

0,5 unidade nas concentrações mais diluídas do eletrólito (Siqueira, 1990a). As amostras 

foram agitadas ocasionalmente nesse período, realizando-se uma última agitação 30 

minutos antes da leitura do pH. As determinações foram realizadas em duplicata. 

Calcularam-se então as quantidades de Ir e OH" adsorvidas em determinado valor de 
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pH, após desconto da quantidade de ácido ou base exigida para trazer o mesmo volume 

ao mesmo valor de pH, sem considerar a amostra de terra. 

- Potencial Elétrico Superficial ('Vo): obtido pela equação de Nernst, em

m V: f//o = 59, 1 (PESN -pH) 

- Superficie Específica (SE): empregou-se o método utilizado por Cihacek

& Bremner (1979), baseado na retenção do éter monoetílico do etilenoglicol (EMEG), 

proposto por Heilman et ai. (1965). Em lugar do pré-tratamento das amostras com 

pentóxido de fósforo (P20s), para retirada de água, foi feita a secagem das amostras em 

estufa por 24 h a l lOºC conforme Ratner Zohar et ai. (1983). Utilizou-se 0,5 g de terra 

passada por peneira de 0,125 mm. Essas amostras, após a adição de 1 mL de EMEG, 

foram acondicionadas em dessecador contendo CaCh. Uma bomba de vácuo foi 

acoplada ao dessecador fornecendo pressão de 0,25 mm Hg por um período de 45 

minutos. A cada quatro horas as amostras foram pesadas e novamente aplicado o vácuo 

até que atingisse uma variação de massa entre as determinações inferior a 0,0002 g. As 

determinações foram realizadas em triplicata, e a SE foi calculada como: 

gEMEG/ 

SE= 
/gTerra 

0,000286 

- Análise granulométrica: realizada pelo método do densímetro. Foram

tomados 50 g de terra e adicionaram-se 250 mL da solução dispersante contendo 20 g de 

hidróxido de sódio e 50 g de hexametafosfato de sódio em 5 L de água destilada. A 

suspensão (solo+ dispersante) foi agitada por 16 horas. Transferiu-se a suspensão para 
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proveta de lL e completou-se o volume com água destilada. A amostra foi agitada 

manualmente por 40 s e, em seguida, iniciou-se a contagem do tempo de sedimentação. 

Após 40s realizou-se a primeira leitura com o densímetro, correspondente às frações 

argila + silte. Após 2 h realizou-se a segunda leitura, correspondente à fração argila. Por 

diferença, calcularam-se as quantidades de silte e areia. 

- Argila dispersa em água (ADA): foram tomados 50 g de TFSA,

adicionaram-se 250 mL de água destilada e agitou-se por 16 h. A suspensão foi 

transferida para proveta de 1 L e completou-se o volume com água destilada. Agitou-se 

manualmente a amostra e após 2 h de sedimentação realizou-se a leitura da fração argila 

dispersa com densímetro. 

- Análise mineralógica: realizada, com auxílio de difração de raios X, nas

amostras de argila previamente tratadas para eliminação da matéria orgânica e de óxidos 

de ferro. As amostras foram saturadas com magnésio e glicoladas; e saturadas com 

potássio e submetidas às temperaturas de 25,350 e 550ºC. 

3.4.3 Produção de grãos 

Para a determinação da produção da cultura da soja foram colhidas as 

cinco linhas centrais e medida a massa de grãos de cada parcela. Com o valor em kg 

obtido por parcela foi extrapolada a produção para kg por hectare, corrigindo-se a 

umidade para 13%. A colheita foi realizada no mês de março de 2000. 
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3.5 Tratamento estatístico 

O experimento seguiu o delineamento em blocos ao acaso, com os 

tratamentos em arranjo parcela subdividida (parcelas = 2 formas de aplicação do 

corretivo e subparcela = 3 doses de calcário mais a testemunha), com quatro repetições. 

Para avaliar o efeito dos tratamentos nos atributos medidos, foram 

analisados os efeitos da forma de aplicação do calcário ( superficial ou incorporado), 

efeitos das doses aplicadas e a interação entre a forma de aplicação e as doses. O estudo 

foi realizado com auxílio do pacote estatístico SAS. 

A interação, quando significativa, foi desmembrada avaliando-se o efeito 

das doses dentro de cada forma de aplicação. Se não significativa a interação, o estudo 

foi realizado dentro das formas de aplicação e/ou doses de calcário. Realizaram-se 

análises de regressões polinomiais para as doses de calcário. Para a forma de aplicação 

foi utilizado o teste F dentro da análise de variância. 

Procederam-se estudos de correlações lineares simples (r) entre os teores 

de macronutrientes (P, K, S, Ca e Mg) no solo e na folha; entre os teores de 

micronutrientes (B, Cu, Fe, Mn e Zn) no solo e pH; e entre os teores de micronutrientes 

no solo e matéria orgânica. As correlações foram realizadas por profundidades (0-5, 5-

10, 10-20 e 20-40 cm), separando-se o tratamento com incorporação do tratamento sem 

incorporação do corretivo. A significância das correlações lineares foram testadas 

segundo limites de Steel & Torrie (1960). 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Caracterização do solo 

A fertilidade natural (sob vegetação de cerrado) do solo é baixa (Tabela 

1), apresentando limites de interpretação baixos para P, Ca, Mg e K, acidez muito alta e 

saturação por bases muito baixa (Raij et al., 1996). A porcentagem de saturação por 

alumínio é alta em todas as profundidades analisadas, chegando a 75% em superficie (0-

20 cm). Tais resultados concordam com os de Lopes (1984), em estudo sobre as 

características e propriedades químicas de solos sob cerrado, em que cerca de 90% das 

518 amostras estudas apresentavam os mesmos problemas de fertilidade. Os teores de 

matéria orgânica também foram semelhantes aos encontrados por Lopes (1984), 

diferindo apenas na CTC, a qual neste estudo estão acima do limite baixo ( < 40 mmolc 

dm-3
) (Sousa et al., 1989), enquanto Lopes (1984) observou que 97% das amostras 

foram incluídas no limite baixo para CTC. 
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Tabela 1. Atributos químicos do LATOSSOLO VERMELHO Distrófico, em três 

profundidades de amostragem e sob duas vegetações, antes da calagem 

inicial. 

Prof. 
pH 

M.O. p K Ca Mg AI H+Al SB T V m CaClz 

cm gdm-3 mgdm-3 mmoL,dm-3 ---%----

Cerrado1 

0-20 3,8 34 7 1,5 3 2 19 121 6,5 127,5 5 75 

20-40 3,7 19 8 0,7 3 1 12 80 4,7 84,7 6 72 

80-100 3,9 15 2 0,4 1 1 5 42 2,4 44,4 5 68 

Cultivado 

0-20 4,4 34 30 1,6 30 9 3 72 40,6 112,6 36 7 

20-40 3,9 20 5 0,8 11 5 6 58 16,8 74,8 22 26 

80-100 4,2 9 2 0,1 3 4 3 28 7,1 35,1 20 30 

1 Cerrado: amostras de terra da área sob cerrado e Cultivado: amostras de terra da área com 18 anos de 

cultivo. 

Após o cultivo do solo, os atributos químicos foram modificados, 

principalmente na camada de 0-20 cm, com limites altos para Ca e Mg, médio para P e 

continuando no limite baixo para K. A acidez diminuiu e a V% aumentou. Os teores de 

Al diminuíram, ficando em 3 mmolc dm-3
, considerado baixo (Lopes & Guimarães, 

1989). 

Os teores de micronutrientes no solo sob vegetação de cerrado 

encontram-se no limite de interpretação (Raij et al., 1996) baixo a médio para B, Cu e 

Mn, baixo para Zn, e alto para Fe (Tabela 2). Após 18 anos de cultivo, os teores de 
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Tabela 2. Atributos químicos do LATOSSOLO VERMELHO Distrófico, em três 

profundidades de amostragem e sob duas vegetações, antes da calagem 

inicial. 

Prof. B Cu Fe Mn Zn 

cm mgc1m.·3 

Cerrado' 

0-20 0,21 0,5 82,0 1,4 0,3 

20-40 0,11 0,4 32,6 0,9 0,2 

80-100 0,21 0,1 9,8 0,6 0,2 

Cultivado 

0-20 0,15 0,7 46,2 1,4 2,1 

20-40 0,19 0,4 25,2 0,4 0,3 

80-100 0,08 0,1 4,2 0,2 0,2 

1 Cerrado: amostras de terra da área sob cerrado e Cultivado: amostras de terra da área com 18 anos de 

cultivo. 

micronutrientes não mudaram de faixa de interpretação, exceto para o Zn, na camada de 

0-20, que encontra-se no limite alto. 

Segundo a classificação da Embrapa (1999), todos os horizontes 

analisados enquadram-se na classe de textura muito argilosa (Tabela 3). 

Pelos baixos valores de ki observamos que o Latossolo em estudo 

apresenta avançado estádio de intemperismo (Tabela 4). Para todas as profundidades os 

valores de ki ficaram abaixo de 1,0, o que demonstra o predomínio de caulinita e óxidos 

de Fe e Al na fração argila destes solos. A classificação do solo, de acordo com 
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Tabela 3. Distribuição granulométrica e classe textura! do LATOSSOLO VERMELHO 

Distrófico, em três profundidades de amostragem e sob duas vegetações, antes 

da calagem inicial. 

Prof. Areia Silte Argila Classe Textura! 

cm gkg-1 

Cerrado' 

0-20 250 60 690 m.argilosa2 

20-40 210 40 750 m.argilosa 

80-100 130 70 800 m.argilosa 

Cultivado 

0-20 210 60 730 m.argilosa 

20-40 180 40 780 m.argilosa 

80-100 llO 90 800 m.argilosa 
1 Cerrado: amostras de terra da área sob cerrado e Cultivado: amostras de terra da área com 18 anos de 

cultivo; 2 m.argilosa: classe textura! muito argilosa (Embrapa, 1999). 

Resende & Santana (1988), baseada nos valores de ki e kr, indica-o como caulinítico 

sesquioxídico (ki > 0,75 e kr::; 0,75). 

Na Tabela 5 encontram-se os valores de Fe livre e mal-cristalizado. Em 

relação ao Fe, cerca de 30% do extraído por ataque sulfürico estão na forma livre, 

enquanto as formas mal-cristalizadas respondem, em média, por apenas 0,5% em 

subsuperficie (80-100), chegando a 2% em superficie (0-20 cm). 

Os valores de superficie específica (S.E.) foram baixos, como era de se 

esperar, visto que neste solo ocorre predominância de caulinita e óxidos e hidróxidos de 

Fe e AI na fração argila (Tabela 5). O maior valor encontrado em superficie, em relação 
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Tabela 4. Teores de óxidos após o ataque sulfúrico e índices ki e kr do LATOSSOLO 

VERMELHO Distrófico de Cerrado, sob duas vegetações. 

Prof Si02 Al203 Fei03 MnO Ti02 ki kr 

cm k -1 - g g -------

Cerrado1 

0-20 205,0 234,1 80,8 0,1 6,6 0,88 0,65 

20-40 187,0 238,6 75,1 0,1 6,4 0,78 0,60 

80-100 257,0 285,0 98,3 0,1 7,2 0,90 0,67 

Cultivado 

0-20 207,0 289,0 93,2 0,1 8,3 0,72 0,54 

20-40 147,4 286,8 95,9 0,1 8,1 0,51 0,39 

80-100 229,0 302,9 104,0 0,1 8,2 0,76 0,56 
1 Cerrado: amostras de terra da área sob cerrado e Cultivado: amostras de terra da área com 18 anos de 

cultivo. 

a profundidade, é devido ao maior teor de matéria orgânica (MO). Alleoni (1992), 

estudando solos ácricos do Estado de São Paulo, observou maiores valores de SE 

em superficie, ocorrendo maiores diferenças entre SE superficie/SE profundidade, nos 

perfis que apresentavam maiores diferenças entre os teores de MO superficie/MO 

profundidade. 

Nas Figuras 2 a 5 estão os difratogramas de raios X dos horizontes 

superficiais (0-20 cm) e subsuperficiais (80-100). Os minerais identificados no solo 

foram a caulinita, com picos a 0,72; 0,44 e 0,35 nm e a gibbsita, com difrações a 0,48 e 
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Tabela 5. Teores de ferro livre (Fed) e mal cristalizado (Feox) e Superficie Específica 

(S.E.) do LATOSSOLO VERMELHO Distrófico de Cerrado, sob duas vegetações. 

Os valores entre parênteses correspondem à porcentagem em relação ao ferro 

extraído com ácido sulfúrico. 

Prof 

cm 

0-20

80-100

0-20

80-100

25,00 

32,60 

27,37 

36,27 

% 

Cerrado1

(30,9) 

(33,2) 

Cultivado 

(29,4) 

(34,9) 

S.E. 

% 

1,90 (2,4) 66,0 

0,43 (0,4) 62,6 

2,10 (2,3) 79,7 

0,80 (0,8) 54,3 

1 
Cerrado: amostras de terra da área sob cerrado e Cultivado: amostras de terra da área com 18 anos de 

cultivo. 

0,43 nm. Tais resultados indicam o alto grau de intemperismo que estes solos 

apresentam. 

4.2 Precipitações pluviométricas no período experimental 

Foram registradas as precipitações pluviométricas desde a época da 

instalação do experimento até após a colheita da soja (Figura 6). Durante o período da 

aplicação do calcário (Jul/99) a coleta das amostras de terra (Fev/00) a precipitação total 

medida foi de 956,3 mm. Da semeadura da soja (Nov/99) até a colheita da cultura 
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Figura 2 - Difratogramas de raios-X da fração argila deferrificada do LATOSSOLO 

VERMELHO Distrófico, da camada de 0-20 c� área cultivada. K: caulinita; 

Gb: Gibbsita 
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Figura 3 - Difratogramas de raios-X da fração argila deferrificada do LATOSSOLO 

VERMELHO Distrófico, da camada de 80-100 cm, área cultivada. K: 

caulinita; Gb: Gibbsita 
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Figura 4 - Difratogramas de raios-X da fração argila deferrificada do LATOSSOLO 

VERMELHO Distrófico, da camada de 0-20 cm, área sob cerrado. K: caulinita; 

Gb: Gibbsita 
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Mg,25 

iGb LI Gb 
i ! ! 

0,48 0,44 0,43 nm 

Figura 5 - Difratogramas de raios-X da fração argila deferrificada do LATOSSOLO 

VERMELHO Distrófico, da camada de 80-100 cm, área sob cerrado. K: 

caulinita; Gb: Gibbsita 
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(Mar/00) a precipitação total foi de 1049, 7 mm, ocorrendo dois veranicos: um de 17 dias 

(09 a 26 de novembro) e outro de 15 dias (06 a 21 de janeiro). 

400 -,-------------------, 
,...._ 350 

~ 300 
'; 250 
l(U 

fir 200 
=ã 150 
"õ 
~ 100 

o.. 50 
o _,___ __ __,,--...,...-....,_......,.. _________ ........ ~-
,A 2> 2> 2> 2> 2> !;:) ~ ~ ~ !;:) ~....("\ ~'{)~ fj ~Oj AfJ ~Oj f.> ~<;;j ~<;;j ~<;;j ~<;;j ~<;;j ~<;;j ~\J' 

).:S "?-~ ~<õ O'.r ~o ~ )1> «_0 ~'l> ~ ~'l> ).:S ~ 

Mês 

Figura 6 - Precipitações pluviais do período de condução do experimento na região de 

Rondonópolis - MT. Fonte: Departamento de Geografia ICQN/CUR/UFMT. 

4.3 Efeito da calagem nos atributos químicos do solo 

Ocorreu efeito significativo da forma de aplicação do calcário (aplicado 

em superficie e aplicado e incorporado a 15 cm), e das doses de calcário aplicado, ou 

dos dois (interação), na maioria dos atributos químicos do solo, nas camadas (0-5, 5-10 e 

10-20 cm) que compreendem a chamada camada arável do solo (0-20 cm). Não houve 

efeito significativo apenas para os teores de matéria orgânica (MO), fósforo (P) e para os 

micronutrientes boro (B) e cobre (Cu). Na camada subsuperficial (20-40 cm) não houve 

efeito significativo em qualquer dos atributos. 
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4.3.1 pH em CaCh 

Houve efeito significativo, tanto da forma de aplicação, como das doses 

de calcário aplicado, nos valores de pH, na camada de 0-5 cm. Nas camadas de 5-1 O e 

10-20 cm, a interação entre forma de aplicação e doses de calcário foi significativa. 

Quando o calcário foi incorporado, o pH aumentou de forma linear (5-10 cm) e 

quadrática (10-20 cm). Na camada subsuperficial (20-40 cm) não ocorreu efeito dos 

tratamentos. 

Na camada de 0-5 cm a elevação do pH foi maior no tratamento com 

aplicação de calcário em superfície do que no incorporado a 15 cm (Figura 7). 

Entretanto, nas camadas inferiores (5-10 e 10-20 cm), a correção da acidez foi maior nos 

tratamentos com calcário incorporado (Figura 7). Resultados semelhantes foram 

encontrados por Põttker & Ben (1998), Caires et al. (2000), Rheinheimer et ai. (2000) e 

Weirich Neto et al. (2000). 

pH 
4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 

o o 

ã o 10 10 --(1.) 
'"O 
Cà 

• Testemunha '"O 20 20 ·- • 2,0 Mg ha"1 '"O 
i:::: 

.i. 4,9 Mg ha·1 
e.E 
8 30 • 7,9 Mg ha·1 

30 
11. 

A B 
40 40 

Figura 7 - Valores de pH do solo de acordo com as profundidades de amostragem, em 

três doses de calcário aplicado e testemunha, e duas formas de aplicação: 

aplicado em superfície (A) e incorporado de 0-15 cm de profundidade (B). 
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Na camada de 0-5 cm o efeito das doses de calcário foi significativo para 

ambas formas de aplicação. Porém, em profundidade, observou-se efeito significativo 

apenas com o calcário incorporado, o qual elevou o pH até a 20 cm. Apesar da alta dose 

de calcário (7,8 Mg ha-1
) sem incorporação, a elevação do pH, cujo valor ficou em torno 

de 6,0, não foi tão abrupta (Figura 7). Isso pode ser explicado pelo alto poder tampão 

que há nessa camada superficial, devido ao alto conteúdo de matéria orgânica ( em torno 

de 50 g kt1
), resultante da presença de resíduos orgânicos presentes na superficie do 

solo. 

O tempo entre a aplicação do calcário e a amostragem (6 meses) talvez 

não tenha sido suficiente para a correção do pH nas camadas mais inferiores. Oliveira & 

Pavan (1996) obtiveram aumento de pH até 40 cm de profundidade após 32 meses da 

calagem superficial. Resultados semelhantes foram obtidos por Caires et ai. (1998), com 

aumento do pH até 20 cm após 12 meses da calagem e por Caires et ai. (2000), com 

elevação até 60 cm após 58 meses. 

4.3.2 Alumínio trocável 

Ocorreu interação significativa entre forma de aplicação e doses nos 

teores de AI trocável, nas camadas de 0-5 e 10-20 cm. Na camada de 5-1 O, os teores de 

AI trocável diminuíram significativamente de acordo com a forma de aplicação do 

calcário e com as doses. Na camada subsuperficial (20-40 cm) não ocorreu neutralização 

do AI trocável. 
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Houve neutralização do Al trocável até a profundidade de 20 cm apenas 

com a incorporação do calcário (Figura 8). Isto ocorreu mesmo com a dose mais baixa 

(2 Mg ha-1
). Quando o calcário foi aplicado em superficie, o efeito da calagem ficou 

restrito apenas à camada superficial de 0-5 cm. Nas demais profundidades, mesmo com 

a maior dose (7,8 Mg ha-1
), a calagem superficial não mostrou resultado. No tratamento 

com calcário aplicado em superficie ocorreu efeito semelhante no teor de Al trocável nas 

doses 2,0 e 4,9 Mg ha-1
, sendo apresentado apenas a dose de 2,0 Mg ha-1 na Figura 8A. 

Al (mmolc dm-3
) 

o 2 3 4 5 6 7 o 1 2 3 4 5 6 7 
o o 

s 
U 10 
'-" 10 
Q) 

"'O 

~ 20 20 ·-"'O • Testemunha s::: 

~ 30 
• 2,0 Mg ha-1 

30 • 4,9 Mg ha-1 

~ • 7,9 Mg ha·1 
A B 

40 40 

Figura 8 - Teores de Al trocável do solo de acordo com as profundidades de 

amostragem, em três doses de calcário aplicado e testemunha, e duas 

formas de aplicação: aplicado em superficie (A) e incorporado de 0-15 cm 

de profundidade (B). 

Estudos com calagem superficial demonstram a diminuição do Al em 

profundidade ao longo do tempo. Oliveira & Pavan (1996) observaram diminuição no 

teor de Al trocável até 40 cm após 32 meses de aplicação do calcário em superficie. 

Caires et al. (1998) obtiveram diminuição do Al até 20 cm de profundidade após 28 

meses da aplicação do calcário. Resultados semelhantes foram relatados por Caires et ai. 



48 

(1999). De acordo com esses autores, houve movimentação tisica do calcário em 

profundidade, provavelmente através de canais formados por raízes mortas e insetos 

mantidos intactos em razão da ausência de preparo do solo. A diminuição do 

teor de AI em profundidade, também é explicada pela sua complexação por ligantes 

orgânicos (Miyazawa et ai., 1996). 

Os teores de AI do solo, até 20 cm de profundidade, estão abaixo de 3 

mmolc dm-3
, considerados baixos por Lopes & Guimarães (1989). A saturação por 

alumínio (m¾) nesta camada (0-20 cm) também encontra-se abaixo de 20%, 

considerado valor limite para sua correção (Sousa et ai., 1993; Embrapa, 2000). 

4.3.3 Acidez potencial 

Houve diminuição da acidez potencial (H+AI), na camada de 0-5 cm, 

com efeito significativo da forma de aplicação e das doses do calcário. De 5-10 e de 10-

20 cm ocorreu interação significativa entre a forma de aplicação e as doses. Em 

subsuperficie (20-40 cm) não houve diferença significativa. 

Os valores de H+ AI diminuíram significativamente com a calagem até 20 

cm de profundidade com a incorporação do corretivo (Figura 9). Esse efeito, com a 

calagem superficial, ocorreu somente até 1 O cm. A diminuição, na camada mais 

superficial (0-5 cm), foi maior para a calcário em superficie, enquanto que para as 

demais camadas ocorreu maior diminuição com a incorporação do calcário, o que 

confirma a melhor distribuição do calcário no perfil com a incorporação. 
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Figura 9- Valores de H+Al do solo de acordo com as profundidades de amostragem, em 

três doses de calcário aplicado e testemunha, e duas formas de aplicação: 

aplicado em superficie (A) e incorporado de 0-15 cm de profundidade (B). 

A diminuição da acidez potencial na camada superficial, pela aplicação 

do calcário sem incorporação, também foi obtida por Caires et al. (2000). Os autores 

observaram que a neutralização ocorreu até 60 cm após 58 meses da aplicação do 

calcário em superfície. Tais resultados demonstram os efeitos positivos a longo prazo do 

calcário aplicado na superficie sobre a correção da acidez do subsolo. 

4.3.4 Cálcio, magnésio e potássio trocáveis e soma de bases 

Dentro da camada arável (0-20 cm), quando o calcário foi incorporado, os 

teores são altos para Ca e Mg e médio para K, segundo limites de Raij et al. (1996). Na 

calagem em superfície os teores de Ca e Mg são altos e de K é médio até 1 O cm e baixo 

de 10-20 cm. Na camada subsuperfícial o teor de Ca é alto, o de Mg é médio e o de K é 

baixo para a calagem incorporada e muito baixo para a calagem em superficie. 
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Na camada de 0-5 cm houve diferença significativa nos teores de Ca, 

tanto para forma de aplicação como para as doses de calcário. Ocorreu interação 

significativa entre forma de aplicação e doses, na camada de 5-10 cm, enquanto que nas 

camadas 10-20 e 20-40 cm não houve diferença significativa no teor de Ca. Para o teor 

de Mg, nas camadas de 0-5 e 5-1 O cm, houve diferença, tanto para forma de aplicação 

como para as doses de calcário. Interação significativa ocorreu para o teor de Mg na 

camada de 10-20 cm, enquanto em subsuperficie não houve diferença no teor de Mg. 

Houve diferenças no teor de K, nas camadas de 0-5 e 5-10 cm, apenas em relação a 

forma de aplicação do calcário. Em 10-20 cm houve diferença, tanto na forma de 

aplicação, como nas doses aplicadas, e em 20-40 cm não houve diferença. 

O teor de Ca aumentou até 1 O cm quando o calcário foi incorporado, e o 

aumento restringiu-se apenas à camada superficial de 0-5 cm quando não houve 

incorporação (Figura 1 O). O efeito da calagem no teor de Mg atingiu maiores 

profundidades. Para o calcário aplicado em superficie houve aumento no teor de Mg até 

1 O cm, enquanto para o calcário incorporado esse aumento foi significativo até 20 cm de 

profundidade (Figura 11 ). As diferenças nos teores de K não foram significativas. 

Na primeira camada, o calcário em superficie promoveu maior aumento 

nos teores de Ca, Mg e K trocáveis em relação ao calcário incorporado (Figuras 10, 11 e 

12). Esse aumento ocorreu na camada de 5-10 cm para o Mg e 5-10 e 10-20 cm para o 

K, sendo maior para o calcário incorporado. Aumentos dos teores de Ca e Mg nas 

camadas superficiais de solos sob SSD em função da calagem superficial têm sido 
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Figura 10 - Teores de Ca trocável do solo de acordo com as profundidades de 

amostragem, em três doses de calcário aplicado e testemunha, e duas 

formas de aplicação: aplicado em superficie (A) e incorporado de 0-15 cm 

de profundidade (B). 
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Figura 11 - Teores de Mg trocável do solo de acordo com as profundidades de 

amostragem, em três doses de calcário aplicado e testemunha, e duas 

formas de aplicação: aplicado em superficie (A) e incorporado de 0-15 cm 

de profundidade (B). 
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Figura 12 - Teores de K trocável do solo de acordo com as profundidades de 

amostragem, em três doses de calcário aplicado e testemunha, e duas 

formas de aplicação: aplicado em superfície (A) e incorporado de 0-15 cm 

de profundidade (B). 

freqüentemente observados (Sá, 1995b; Oliveira & Pavan, 1996; Caires et ai., 1998; 

Rheinheimer et al., 2000). 

A movimentação descendente de Ca e Mg no perfil do solo no SSD é 

lenta e influenciada por fatores biológicos e químicos (Rheinheimer et al., 2000). A 

manutenção dos resíduos culturais na superfície do solo diminui as variações de 

temperatura e umidade do solo e favorece a fauna responsável pela abertura de canais, 

pelos quais pode ocorrer o transporte de partículas finas de calcário para a subsuperfície 

(Lal & Vandoren, 1990). 

No SSD há liberação contínua de substâncias orgânicas hidrossolúveis 

que, ao se deslocarem ao longo do perfil, podem agir como carregadores de Ca e Mg, 

atuando como ligantes, formando pares iônicos e facilitando sua distribuição no perfil 

(Miyazawa et ai., 1996). 



53 

A aplicação superficial de fertilizantes nitrogenados, de acordo com 

Caires et al. (1998), também influencia a movimentação de Ca e Mg em profundidade, 

devido à formação de sais solúveis desses cátions com o nitrato. Esses autores 

observaram a movimentação do Ca e do Mg em profundidade, após a aplicação do 

calcário em superficie, principalmente na presença da adubação nitrogenada. 

Houve diferença significativa, tanto pela forma de aplicação como para as 

doses de calcário, nos valores de soma de bases (SB), na camada de 0-5 cm. Nas 

camadas de 5-10 e 10-20 cm, ocorreu interação significativa entre a forma de aplicação e 

as doses. Em subsuperficie não ocorreram diferenças nos valores de SB. 

Na camada de 0-5 cm observam-se maiores valores de soma de bases 

(SB) quando o calcário foi aplicado em superficie (Figura 13). Entretanto, essa situação 

se inverte nas camadas adjacentes, com valores superiores para o calcário incorporado. 

O efeito positivo das doses de calcário em superficie, nos valores de SB, restringiu-se 

apenas à camada de 0-5 cm. Para o calcário incorporado, este efeito ocorreu até a 

profundidade de 20 cm, o que demonstra a melhor distribuição das bases no perfil do 

solo com a incorporação do calcário (Figura 13). Resultados semelhantes foram 

encontrados por Moreira (1999) em solos sob semeadura direta no PR 

4.3.5 Saturação por bases 

Assim como para a SB, na camada superficial houve diferença 

significativa, tanto para a forma de aplicação, corno para as doses de calcário, no valor 
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Figura 13 - Valores de Soma de Bases (SB) de acordo com as profundidades de 

amostragem, em três doses de calcário aplicado e testemunha, e duas 

formas de aplicação: aplicado em superficie (A) e incorporado de 0-15 cm 

de profundidade (B). 

de saturação por bases (V%). Ocorreu interação significativa nas camadas de 5-10 e 10-

20 cm; enquanto em subsuperficie (20-40 cm) não houve diferença. 

O aumento da V%, em função das doses de calcário, ocorreu apenas na 

camada de 0-5 cm com a calagem superficial. Esse aumento se estendeu até 20 cm de 

profundidade quando o calcário foi incorporado (Figura 14). Na camada de 0-5 cm os 

valores de V% foram maiores no tratamento com calcário em superficie, enquanto em 

profundidade isso se inverteu, com o calcário incorporado apresentando V% superior. 

Como demonstrado para Ca, Mg e soma de bases (Figuras 1 O, 11 e 

13), a incorporação do corretivo também resultou em valores de saturação por bases 

mais uniformes entre as camadas do solo. Resultados semelhantes foram obtidos por Sá 

(1995b), Caires et al. (2000), Moreira (2000) eRheinheimer et ai. (2000). 
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Figura 14 - Valores de Saturação por de Bases (V%) do solo de acordo com as 

profundidades de amostragem, em três doses de calcário aplicado e 

testemunha, e duas formas de aplicação: aplicado em superficie (A) e 

incorporado de 0-15 cm de profundidade (B). 

Os resultados de V% determinada após a calagem, tanto para a calcário 

incorporado como superficial foram inferiores aos estimados (Tabela 6). Apenas a dose 

de 2 Mg ha·1, no calcário incorporado, atingiu a V% estimada. Estudando a resposta da 

cultura da soja à calagem, Quaggio et ai. (1982) estimaram 5 Mg ha·1 de calcário para 

que fosse atingida a saturação de 70%. Entretanto, uma saturação máxima de 68% 

somente foi atingida com aplicação de 12 Mg ha·1. Um dos motivos levantados para 

explicar tal efeito foi a granulometria grosseira do calcário (Quaggio et ai., 1982). 

Esta hipótese, entretanto, não se confirma se for considerado o trabalho de Caires & 

Rosolem (1993), em que foi utilizado calcário dolomítico "filler'' e, após 120 e 

240 dias, os valores de V% obtidos foram menores que os calculados. Os mesmos 

autores verificaram também que até V% de 55 a 60%, os resultados encontravam-se 
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Tabela 6. Valores de saturação por bases (V%) de um LATOSSOLO VERMELHO Distrófico 

de Cerrado sob cultivo em sistema de semeadura direta, na profundidade de O 

- 20 cm, em diferentes doses de calcário aplicado em superficie e incorporado 
a20 cm. 

Doses de V V 
calcário estimada Calcário em suEerficie Calcário incorporado 
Mg ha·1 

% -----------------
o 36 36 

2,0 50 43 54 
4,9 70 49 65 
7,8 90 49 67 

1 média da V% determinada nas camadas de 0-5; 5-1 O e 10-20 cm 

próximos aos valores teóricos, mas, acima destes, havia grande diferença nos resultados, 

indicando que o poder tampão do solo era maior que o estimado. 

4.3.6 Matéria orgânica e CTC 

Os teores de matéria orgânica (MO) não foram influenciados 

significativamente pelas doses de calcário; entretanto, houve alteração nesses teores em 

relação a forma de aplicação do calcário. Observaram-se maiores teores de MO na 

camada de 0-5 cm na calagem em superfície (Figura 15). Já na camada de 5-1 O cm, o 

teor de MO foi maior no tratamento em que a calagem foi incorporada. Sá (1995b) 

observou aumento de uma unidade porcentual de carbono (de 3,1 para 4,1%) devido a 

aplicação em superficie do corretivo. Segundo o autor, isso indica a ocorrência de 
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Figura 15 - Teores de matéria orgânica do solo de acordo com as profundidades de 

amostragem, em três doses de calcário aplicado e testemunha, e duas 

formas de aplicação: aplicado em superficie (A) e incorporado de 0-15 cm 

de profundidade (B). 

transformações mais intensas nessa camada, o que proporcmna maior acúmulo de 

carbono em função da decomposição dos resíduos orgânicos depositados na superficie. 

Outra possível explicação das diferenças nos teores de MO entre os 

tratamentos com calcário aplicado em superficie e incorporado é o fato de a 

incorporação do calcário ter aumentado o contato entre o solo e o resíduo orgânico da 

superficie, bem como a aeração do solo. Com isso, ocorreu maior mineralização da MO 

na camada de 0-5 cm, e houve aumento da MO na camada de 5-1 O cm devido à 

incorporação do resíduo. 

A CTC foi influenciada tanto pela forma de aplicação do calcário com 

pela dose, sendo que o efeito das doses foi verificado apenas na camada superficial (0-5 

cm). Ocorreu aumento linear da CTC em função das doses de calcário, na camada de 0-5 

cm, para ambas formas de aplicação (Figura 16). Nas demais camadas não houve 
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Figura 16 - Valores de CTC do solo de acordo com as profundidades de amostragem, 

em três doses de calcário aplicado e testemunha, e duas formas de 

aplicação: aplicado em superficie (A) e incorporado de 0-15 cm de 

profundidade (B). 

diferença significativa entre os valores de CTC, nas duas formas de aplicação do 

corretivo. 

Na camada de 0-5 cm, observaram-se maiores valores de CTC para o 

calcário aplicado em superfície. Isto ocorreu possivelmente pelo maior aumento do pH 

do solo no tratamento com calcário em superficie, em relação ao incorporado (Figura 

16). 

4.3. 7 Teores de P e S-S04 

Não houve diferença significativa no teores de P no solo, em relação as 

formas de aplicação e as doses aplicadas de calcário. Os teores foram altos até 1 O cm, 

baixo de 10-20 cm e muito baixo de 20-40 cm, segundo limites de Raij et al. (1996). 
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Os teores de S-SO4 foram altos no perfil de 0-40 cm, havendo diferença, 

na camada de 0-5 cm, tanto para a forma de aplicação como para a dose. Nesta camada, 

o tratamento com calagem em superficie apresentou os maiores valores de S-S04 

(Figura 17). Os maiores teores de S-SO4 são encontrados na camada subsuperficial de 

20-40 cm. Esses dados concordam com os obtidos por Caires et ai. (1999). Segundo 

Camargo & Raij (1989), ocorre acúmulo de S-SO4 em subsuperficie, devido a maior 

movimentação deste ânion em solos com predomínio de cargas negativas. A calagem 

também pode aumentar essa movimentação pelo aumento do pH e conseqüente liberação 

do sulfato adsorvido (Camargo & Raij, 1989). 
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Figura 17 - Teores de S-SO4 do solo de acordo com as profundidades de amostragem, 

em três doses de calcário aplicado e testemunha, e duas formas de 

aplicação: aplicado em superficie (A) e incorporado de 0-15 cm de 

profundidade (B). 
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4.3.8 Micronutrientes 

Até 20 cm de profundidade os teores foram altos para Fe e Zn, médios 

para Cu e Mn e baixos para o B (Raij et ai., 1996). Na camada subsuperficial (20-40 

cm), apenas Zn e Mn mudaram de limite, passando para os limites médio para Zn e 

baixo para Mn. 

Os teores de B no solo não sofreram diferença significativa quanto à 

forma de aplicação do calcário, nem quanto as doses de calcário aplicado. Moreira 

(1999), em um Latossolo Vermelho-Escuro do PR, também não observou diferença 

significativa no teor de B em relação a doses de calcário aplicado. Contudo esperava-se 

efeito das doses, uma vez que o aumento do pH pode diminuir a disponibilidade deste 

elemento (Malavolta, 1980). 

Ocorreram correlações lineares negativas significativas entre os teores de 

B e o pH do solo (Tabela 7), apesar de os teores do elemento não terem sido 

influenciados pela calagem. Em estudo realizado por Brasil Sobrinho (1965) em 

amostras de solos do estado de São Paulo, foram observadas correlações inversas entre 

os teores de B e o pH, apesar de terem sido baixas e/ou não significativas para alguns 

solos. Por sua vez, Horowitz & Dantas (1973) não observaram correlações entre os 

teores de B e o pH de solos do litoral de Pernambuco. 

Encontraram-se correlações positivas significativas entre os teores de B e 

os de matéria orgânica no solo, principalmente no calcário em superficie (Tabela 8). Isto 

era esperado, já que parte do boro do solo provém da liberação pela matéria orgânica 
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Tabela 7. Coeficiente de correlação linear (r) entre teores de micronutrientes no solo e 

pH do solo, nas duas formas de aplicação do calcário e quatro doses, em 

diferentes profundidades. 

Profundidade B Cu Fe Mn 

cm 

Calcário em Superficie 

0-5 -0,37* -0,71 ** -0,97** -0,97**

5-10 -0,53** -0,51 ** 0,50** -0,94**

10-20 -0,90** -0,56** -0,87** -0,35*

20-40 -0,64** o oons 

, -0,92** -O 10ns 

, 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

Calcário Incorporado 

0-5 -0,98** -0,42* -0,98**

5-10 -0,73** -O 28ns 

' -0,97**

10-20 -0,76** o oons

' -0,92**

20-40 -O 26ns 

' o oons 

' -0,45**

ns = não significativo;* significativo a 5% e ** significativo a 1%.

-0,96**

-0,84**

-0,95**

-O 33ns

, 

(Raij, 1991). De forma semelhante, Brasil Sobrinho (1965) observou correlações 

positivas entre os teores de B e os de matéria orgânica em solos paulistas. Horowitz & 

Dantas (1973) encontraram resultados similares em amostras de horizontes superficiais 

de solos do Pernambuco. 

Não houve diferença significativa no teor de Cu do solo, exceto para a 

camada de 5-1 O cm do solo, na qual o teor foi mais elevado no solo em que o 

calcário não foi incorporada. Shuman & McCracken (1999) não observaram efeito da 
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Tabela 8. Coeficiente de correlação linear (r) entre teores de micronutrientes e teores de 

matéria orgânica do solo, nas duas formas de aplicação do calcário e quatro 

doses, em diferentes profundidades. 

Profundidade B Cu Fe Mn 

cm 

Calcário em Superficie 

0-5 o oons 

, 
0,52** -0,44* -0,36*

5-10 0,90** O 14ns

, 
-0,94** o,2ons 

10-20 0,71 ** -0,82** o,oons 0,65** 

20-40 0,85** o oons

, -0,59** 0,85** 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

Calcário Incorporado 

0-5 0,47** -0,64**

5-10 0,77** -0,57**

10-20 O 26ns 

, 
o oons

, 

20-40 o,1ons -0,65** 

ns = não significativo; * significativo a 5% e **

-0,69**

-O 22ns

,

0,82** 

0,36* 

significativo a 1 %. 

-0,66**

-O 32ns
,

0,78** 

0,49** 

calagem superficial nos teores de Cu em solos submetidos há nove anos em SSD. Em 

outro solo, cultivado em SSC, Prevedello et ai. (1995) encontraram que os teores de Cu 

diminuíram somente quando foram empregadas altas doses de calcário. Era esperado 

que houvesse diminuição do teor de Cu com a elevação do pH, devido a diminuição na 

solubilidade do micronutriente. 

Os coeficientes de correlação linear entre o pH e teores de Cu foram 

negativos e significativos até 20 cm de profundidade no tratamento com calcário em 
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superficie, apesar de não haver diferenças significativas nos teores de Cu com as doses 

de calcário aplicadas (Tabela 7). No tratamento com calcário incorporado houve 

correlação negativa e significativa apenas na camada de 0-5 cm (Tabela 7). Estes 

resultados diferem dos de Moreira (1999), que obteve coeficientes positivos entre pH e 

teor de Cu. Prevedello et ai. (1995) observaram correlação positiva entre os teores de Cu 

e o pH do solo cultivado em SSC. A correlação entre os teores de Cu e os teores de 

matéria orgânica do solo não demonstrou uma tendência lógica (Tabela 8). Castro et ai. 

(1992) com Latossolos paulistas, após três anos de cultivo em SSD, não observaram 

correlações significativas entre os teores de Cu e a matéria orgânica do solo. Basta & 

Tabatabai (1992) demostraram, em estudo de adsorção de metais, a forte complexação 

do Cu pela matéria orgânica. Segundo os autores, a complexação é responsável pelos 

menores teores de Cu na camada superficial em solos sob SSD. 

O teor de Fe variou com a dose aplicada na camada de 0-5 cm. Na 

camada de 10-20 cm, houve interação significativa entre a forma de aplicação e as doses 

de calcário. Na camada superficial, o teor de Fe diminuiu com a dose de calcário. Esse 

efeito era esperado, já que o aumento do pH diminui a disponibilidade de Fe (Malavolta, 

1980). Na camada de 10-20 cm, também ocorreu diminuição no teor de Fe, sendo maior 

a diminuição nas doses mais elevadas de calcário. Isto ocorreu apenas no tratamento 

com calcário incorporado, devido à elevação do pH. A diminuição no teor de Fe pelo 

aumento do pH pode ser observada pela correlação negativa entre pH e teor de F e 

(Tabela 7). Houve correlação negativa entre teor de Fe e matéria orgânica na camada de 

0-5 cm, tanto para o tratamento com calcário superficial, quanto para o calcário
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incorporado (Tabela 8). A correlação foi positiva apenas nas camadas mais profundas 

(10-20 e 20-40 cm) para o tratamento com calcário superficial. Castro et ai. (1992) e 

Moreira (1999) encontram correlações positivas entre os teores de MO e Fe, em solos 

sob SSD. 

Houve diminuição significativa no teor de Mn do solo em relação as 

doses de calcário aplicadas, até 20 cm de profundidade. Essa diminuição não ocorreu em 

subsuperficie, o que realça a ação do calcário apenas na camada arável do solo (0-20 

cm). Na camada superficial de 0-5 cm, a diminuição no teor de Mn foi maior quando o 

calcário não foi incorporado. Isto foi devido a maior elevação do pH neste tratamento 

em que o corretivo aplicado ficou concentrado na superfície, enquanto na incorporação a 

15 cm, a quantidade de calcário foi diluída até essa profundidade. 

Os maiores teores de Mn foram encontrados nas camadas superficiais, 

embora estas tivessem os maiores valores de pH. Estes resultados concordam com os 

obtidos por Follet & Peterson (1988), Castro et ai. (1992), Edwards et ai. (1992) e 

Moreira (1999). Entretanto, discordam sobre o efeito do pH na disponibilidade do Mn 

(Malavolta, 1980). Segundo Castro et ai. (1992) e Edwards et ai. (1992) os maiores 

teores de Mn encontrados na superficie dos solos em SSD são mais atribuídos aos altos 

teores de matéria orgânica presentes nas camadas superficiais do que aos valores de pH. 

Tal explicação não se encaixa aos resultados deste trabalho, em que houve correlação 

negativa entre os teores de Mn e a matéria orgânica do solo na camada superficial de 0-5 

cm (Tabela 8). A correlação positiva entre o Mn e a matéria orgânica do solo ocorreu 

apenas nas camadas de 10-20 e 20-40 cm (Tabela 8). 
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Até a profundidade de 20 cm houve correlação negativa entre o teor de 

Mn e o pH do solo (Tabela 7), o que demonstra o efeito negativo do pH na 

disponibilidade de Mn (Malavolta, 1980). Camargo et ai. (1982) também encontraram 

correlações negativas entre pH e Mn. 

4.4 Efeito da calagem nos teores de nutrientes nas folhas da soja 

4.4.1 Macronutrientes 

De maneira geral, os macronutrientes estão entre as faixas de teores 

adequados (Raij et ai, 1996) na matéria seca das folhas da soja, exceto o K, que 

apresenta teores abaixo da faixa adequada (Tabela 9). 

Embora a calagem exerça efeitos benéficos no processo biológico de 

fixação do N, associados, principalmente, com a maior disponibilidade de Mo e redução 

da acidez do solo (Caires et ai., 1998), não houve diferenças significativas nos teores de 

N. Também não ocorreu diferença nos teores de P e S das folhas de soja, em relação à

forma de aplicação e às doses de calcário aplicadas (Tabela 9). A falta de variação no 

teor foliar pela aplicação de calcário também foi encontrada por Caires et al. (1998) em 

relação ao N e S, e Moreira (1999) em relação ao N, P e S. Os coeficientes das 

correlações lineares entre os teores de P e S no solo e nas folhas foram significativos 

apenas para o tratamento com calcário incorporado (Tabela 10). A correlação positiva 
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Tabela 9. Nutrientes nas folhas de soja sob sistema de semeadura direta, em diferentes 

doses de calcário aplicado em superficie e incorporado a 15 cm. 

Dose N p K Ca Mg s 

Mg ha-
1 k -

1 g g --------- ----------

Calcário em Superficie 

o 47,9 2,8 14,8 11,3 3,9 2,3 

2 01

, 
48,1 2,8 14,7 10,7 3,9 2,4 

4,9 45,7 2,8 14,5 11,1 3,8 2,4 

7,8 48,1 2,8 14,8 11,1 3,9 2,3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Média 47,5Aa 2,8Aa 14,7Aa 11,lBa 3,9Ba 2,4Aa 

Calcário Incorporado 

o 46,0 2,7 14,2 14,8 4,8 2,2 

2,0 46,9 2,6 12,3 13,7 4,8 2,2 

4,9 47,0 2,7 12,7 12,9 5,0 2,2 

7,8 45,9 2,8 13,4 13,1 5,3 2,4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Média 46,5Aa 2,6Aa 13,2Ba 13,6Aa 5,0Aa 2,3Aa 

1 Doses calculada para elevar a saturação por bases respectivamente a 50, 70 e 90%. Médias com letras 
maiúsculas iguais não diferem em relação a forma de aplicação e com letras minúsculas iguais não 
diferem em relação as doses, ambas pelo teste F aplicado na análise de variância a 5%. 

entre os teores de P e S foliares e no solo, para o calcário incorporado, também foram 

obtidos por Moreira (1999). 

Houve diferença significativa nos teores foliares de Ca, Mg e K apenas 

quanto a forma de aplicação do corretivo (Tabela 9). Os teores de Ca e Mg foram 
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Tabela 10. Coeficiente de correlação linear ( r) entre teores de macronutrientes no solo e 

nas folhas da soja, nas duas formas de aplicação do calcário e quatro doses, 

em diferentes profundidades. 

Profundidade p K Ca Mg 

cm 

Calcário em Superficie 

0-5 o Oif8 

, 
0,95** -O 1 ()118 

, -0,71 **

5-10 O,Oif8 0,71** O lOns

, -0,77**

10-20 o oons

, 
0,74** 0,94** o oons

, 

20-40 o 0008 

, 
0,81 ** 0,46* -O 1708 

,

Calcário Incorporado 

0-5 0,79** -O 2608 , -0,94** 0,87** 

5-10 0,77** 0,44* -0,94** 0,82** 

10-20 0,48** 0,71 ** -0,97** 0,62** 

20-40 -0,85** 0,73** -O 14ns

, -O 3608 

,

ns = não significativo;* significativo a 5% e ** significativo a 1%.

s 

-O 3gns

,

o 0008 

, 

o 0008 

, 

-0,57**

0,87** 

0,47** 

0,99** 

0,41 * 

maiores nos tratamentos em que o calcário foi incorporado, ocorrendo o inverso para o 

K, que apresentou maiores teores nos tratamentos em que o calcário não foi incorporado 

(Tabela 9). Caires et ai. (1998) não observaram variação nos teores foliares de Ca, Mg e 

K na cultura da soja pela aplicação de calcário em superficie. Em outro estudo, Caires et 

ai. (1999) observaram aumento nos teores de Ca e Mg na folhas de soja e trigo, pela 

aplicação de calcário em superficie, devido ao aumento dos teores desses nutrientes no 

solo. 
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Quanto à diferença entre os teores foliares de Ca, Mg e K, com relação a 

incorporação ou não do calcário, Estes (I 972) observou maior concentração de Ca e Mg 

em plantas de milho cultivadas em SSC; em SSD ele observou maiores teores de K. 

Segundo o autor, o maior teor de Mg no SSC, em relação ao SSD, ocorre devido à alta 

absorção de K pelas plantas sob SSD, o qual compete com o Mg. No SSC, o aumento da 

concentração de Ca e Mg foliares devido a calagem é comum (Oliveira et al., 1997; 

Quaggio et al., 1998). 

As correlações lineares entre teores de Ca e Mg no solo e nas folhas da 

soja foram significativas, no tratamento com calcário em superficie, nas camadas de 0-5 

e 5-10 cm para o Mg e 10-20 e 20-40 cm para o Ca (Tabela 10). No tratamento com 

calcário incorporado houve interação, até 20 cm de profundidade, negativa para o Ca e 

positiva para o Mg (Tabela 10). Moreira (1999) observou que as correlações positivas 

entre o teor de Mg no solo e na folha foi significativo apenas quando o calcário foi 

incorporado. Caires et al. (1999) também encontraram correlações positivas entre os 

teores de Ca e Mg no solo e nas folhas com aplicação do calcário em superficie. 

A correlação entre os teores de K nas folhas da soja e no solo foram 

positivas em todas camadas estudadas, nas duas formas de aplicação. Apenas não houve 

correlação para o tratamento com calcário incorporado, na camada de 0-5 cm. Moreira 

(1999) encontrou correlação positiva para K nas folhas da soja e no solo apenas com a 

aplicação em superficie do calcário, não ocorrendo havendo correlação com a 

incorporação do corretivo. 
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4.4.2 Micronutrientes 

Os teores de micronutrientes nas folhas das plantas de soja não foram 

analisados nesse trabalho devido à contaminação que ocorreu nos tratamentos pela 

aplicação foliar de um fertilizante com micronutrientes, juntamente com o controle de 

pragas. 

4.5 Efeito da calagem na argila dispersa em água e nos atributos eletroquímicos do 

solo. 

Não houve efeito significativo da calagem na argila dispersa em água 

(ADA), exceto para a camada superficial, devido à forma de aplicação do calcário. Nesta 

camada (0-5 cm) a ADA foi maior quando o calcário foi incorporado (Tabela 11). Roth 

& Pavan (1991) obtiveram aumento na dispersão da argila com o aumento das doses de 

calcário aplicado em um Latossolo brasileiro. Esse aumento na dispersão ocorre devido 

o aumento da CTC causado pela calagem, refletindo em um maior repulsão entre as

partículas do solo (Gjorup, 1992). Outro motivo pode ser à substituição do AI pelo Ca 

na superficie das argilas, causando um espessamento da dupla camada difusa, o que 

aumenta a repulsão dos colóides (Gjorup, 1992). 

Albuquerque et ai. (2000) estudaram a aplicação crescente de calcário 

incorporado num Latossolo Bruno e observaram que a calagem aumentou linearmente a 
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Tabela 11. Atributos químicos, tisico e eletroquímicos do LAT0SS0L0 VERMELHO 

Distrófico sob semeadura direta, em diferentes doses de calcário aplicado 

em superficie e incorporado a 15 cm, na profundidade de O - 5 cm. 

Dose 
pH 

LipH PESN ADA \110 
KCl H2O 

Mg ha-1 mV g kil

Calcário em Superficie 

o 4,9 5,7 -0,8 3,2 -147,8 28,9 

2 01

, 
5,7 6,4 -0,7 4,0 -143,3 29,0 

4,9 6,2 6,9 -0,7 5,3 -96,0 28,1 

7,8 6,1 6,7 -0,6 5,7 -63,5 29,6 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

Média 5,7Aa 6,4Aa -0,7Aa 4,6* -112,7* 28,9Aa 

Calcário Incorporado 

o 4,6 5,5 -0,9 3,5 -122,6 29,4 

2,0 5,0 6,0 -1,0 3,5 -144,8 34,8 

4,9 5,6 6,6 -1,0 3,8 -165,5 33,2 

7,8 6,0 6,6 -0,6 4,4 -133,0 34,3 

Média 5,3Ab 6,2Bb -0,9Ab 3,8* -141,5* 33,0Ba 

1 Doses calculada para elevar a saturação por bases respectivamente a 50, 70 e 90%. Médias com letras 
maiúsculas iguais não diferem em relação a forma de aplicação e com letras minúsculas iguais não 
diferem em relação as doses, ambas pelo teste F aplicado na análise de variância a 5%. * interação 
significativa a 5%.. 

ADA, que passou de 500 g kg-1, na ausência de calcário, para aproximadamente 600 g 

kg-1 pela aplicação de 18 Mg ha-1 de calcário. 
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Fontes et al. (1995) encontraram aumento na ADA, em Latossolos, 

devido à aplicação de calcário e preparo intenso do solo. Talvez esse resultado explique 

o aumento da ADA apenas na superficie (maior concentração do calcário) e quando o

calcário foi incorporado (movimentação :tisica do solo). 

Houve diferença significativa nos valores de pH em água e em KCl 1 mol 

L-1, até a profundidade de 20 cm. Na camada de 0-5 cm, os valores aumentaram 

linearmente com a dose de calcário aplicado, não ocorrendo diferença significativa 

quanto à forma de aplicação do calcário. Nas camadas de 5-10 e 10-20 cm, houve 

interação significativa entre a forma de aplicação e as doses de calcário aplicadas. A 

magnitude do aumento nos valores de pH, tanto em água como em KCl 1 mol L-1, foi 

maior nos tratamentos em que o calcário foi incorporado (Tabelas 12 e 13). 

Na camada subsuperficial não ocorreu mudança nos valores de pH em 

função das doses de calcário ou da forma de aplicação (Tabela 14). Os valores de ApH 

foram modificados significativamente pela calagem apenas na camada superficial de 0-

5 cm. Nesta camada, houve diferença em relação as doses aplicadas de calcário, com 

diminuição linear (em módulo) do ApH com a doses de calcário (Tabela 11). Nas demais 

camadas analisadas não houve efeito significativo do calcário no ApH. 

A diminuição do ApH na camada superficial do solo demonstra alteração 

no caráter eletroquímico do solo. Isto provavelmente ocorreu devido ao aumento das 

cargas positivas do solo geradas pela adsorção específica do Ca (Oliveira et ai., 1999; 

Albuquerque et al., 2000). Oliveira et ai. (1999) observaram inversão do caráter 

eletroquímico do solo devido às práticas de manejo. Para esses autores, o ApH, na 
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Tabela 12. Atributos químicos, físico e eletroquímicos do LATOSSOLO VERMELHO 

Distrófico sob semeadura direta, em diferentes doses de calcário aplicado 

em superfície e incorporado a 15 cm, na profundidade de 5 - 1 O cm. 

Dose 
pH 

~pH PESN ADA \jfo 
KCl H20 

Mg ha·1 
mV g kg°l 

Calcário em Superficie 

o 4,4 5,5 -1,1 3,1 -141,8 37,4 

2 01 , 4,5 5,5 -1,0 3,2 -135,9 36,8 

4,9 4,7 5,6 -0,9 3,2 -144,8 36,4 

7,8 4,5 5,5 -1,0 3,3 -128,5 37,2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------~------------~ 

Média 4,5* 5,5* -1,0Aa 3,2Ba -137,8Aa 37,0Aa 

Calcário Incorporado 

o 4,5 5,4 -0,9 3,2 -130,0 37,5 

2,0 5,0 5,9 -0,9 3, 1 -165,5 35,5 

4,9 5,5 6,3 -0,8 3,6 -159,6 37,1 

7,8 5,7 6,5 -0,8 4,0 -147,8 36,7 

Média 5,2* 6,0* -0,9Aa 3,5Aa -150,7Aa 36,7Aa 
1 Doses calculada para elevar a saturação por bases respectivamente a 50, 70 e 90%. Médias com letras 
maiúsculas iguais não diferem em relação a forma de aplicação e com letras minúsculas iguais não 
diferem em relação as doses, ambas pelo teste F aplicado na análise de variância a 5%. * interação 
significativa a 5%. 
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Tabela 13. Atributos químicos, tisico e eletroquímicos do LATOSSOLO VERMELHO 

Distrófico sob semeadura direta, em diferentes doses de calcário aplicado 

em superficie e incorporado a 15 cm, na profundidade de 1 O - 20 cm. 

Dose 
pH 

ApH PESN ADA \Jlo 
KCl H20 

Mgha·1 
mV g kg

•l

Calcário em Superficie 

o 4,5 5,5 -1,0 3,3 -134,5 41,4 

2 01 

, 
4,4 5,5 -1,1 3,2 -138,9 39,9 

4,9 4,5 5,6 -1,1 3,2 -137,4 41,5 

7,8 4,4 5,5 -1,1 3,6 -112,3 40,2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Média 4,5* 5,6* -1,lAa 3,3Aa -130,8* 40,8Aa 

Calcário Incorporado 

o 4,4 5,3 -0,9 3,2 -128,5 44,7 

2,0 4,8 5,8 -1,0 3,2 -152,2 42,7 

4,9 5,2 6,1 -0,9 3,4 -158,1 40,3 

7,8 4,9 5,9 -1,0 3,3 -153,7 42,8 

Média 4,8* 5,8* -1,0Aa 3,3Ab -148,1 * 42,6Aa 

1 Doses calculada para elevar a saturação por bases respectivamente a 50, 70 e 90%. Médias com letras 
maiúsculas iguais não diferem em relação a forma de aplicação e com letras minúsculas iguais não 
diferem em relação as doses, ambas pelo teste F aplicado na análise de variância a 5%. * interação 
significativa a 5%. 
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Tabela 14. Atributos químicos, tisico e eletroquímicos do LATOSSOLO VERMELHO 

Distrófico sob semeadura direta, em diferentes doses de calcário aplicado 

em superficie e incorporado a 15 cm, na profundidade de 20 - 40 cm. 

Dose 
pH 

LipH PESN ADA \jlo 
KCl H20 

Mg ha-1 mV g kg-1

Calcário em Superfície 

o 4,4 5,3 -0,9 3,4 -115,2 49,8 

2 01 

, 
4,4 5,4 -1,0 3,3 -122,6 50,9 

4,9 4,3 5,2 -0,9 3,2 -119,7 47,3 

7,8 4,2 5,1 -0,9 3,4 -101,9 47,6 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

Média 4,3Aa 5,3Aa -1,0Aa 3,3Aa -l 14,9Aa 48,9Aa 

Calcário Incorporado 

o 4,3 5,2 -0,9 3,4 -104,9 44,7 

2,0 4,3 5,3 -1,0 3,3 -115,2 48,6 

4,9 4,4 5,4 -1,0 3,2 -128,5 42,2 

7,8 4,2 5,1 -0,9 3,5 -83,1 45,7 

Média 4,3Aa 5,2Aa -1,0Aa 3,4Aa -107,9Ab 45,3Aa 

1 Doses calculada para elevar a saturação por bases respectivamente a 50, 70 e 90%. Médias com letras 
maiúsculas iguais não diferem em relação a forma de aplicação e com letras minúsculas iguais não 
diferem em relação as doses, ambas pelo teste F aplicado na análise de variância a 5%. * interação 
significativa a 5%. 

camada de 100-120 cm, passou de 0,02 para 0,66, devido à calagem e à adubação 

nitrogenada. 
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Houve diferença significativa nos valores de ponto de efeito salino nulo 

(PESN) até 20 cm de profundidade. Na camada de 0-5 cm ocorreu interação 

significativa entre a forma de aplicação e as doses de calcário aplicadas. Nesta camada, o 

valor do PESN aumentou linearmente com a doses de calcário aplicado, sendo os 

maiores incrementos observados no tratamento com calagem em superficie (Figuras 18 e 

19). 

O maior aumento no tratamento em que o calcário não foi incorporado 

deveu-se a concentração do calcário apenas na superficie, enquanto nos tratamentos em 

que o calcário foi incorporado, ocorreu mistura do corretivo ao solo até 15 cm de 

profundidade. 

Mora et ai. (1999) obtiveram aumento no PCZ de 4,2, no solo não tratado, 

para 4,6 e 4,8 nos solos tratados com calcário. Albuquerque et ai. (2000) observaram 

aumento linear do PESN do solo de 3,8, na ausência de calcário, para aproximadamente 

4,3 com aplicação de 18 Mg ha-1 de calcário. 

Na camada de 5-1 O cm de profundidade ocorreu diferença significativa no 

valor do PESN em relação a dose de calcário aplicado. Nesta camada, a maior mudança 

ocorreu nos tratamentos em que o calcário foi incorporado (Tabela 12). 

Houve interação significativa no valor de potencial elétrico (\j/o) nas 

camadas de 0-5 e 10-20 cm. Na camada de 20-40 cm ocorreu diferença significativa 

apenas em relação as doses de calcário, enquanto na camada de 5-1 O não houve 

diferença significativa. 
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Figura 18 - Curvas de titulação do LATOSSOLO VERMELHO distrófico de Cerrado, sob 

sistema de semeadura direta, nos tratamentos com calagem em superficie, 

em diferentes doses de calcário aplicada, na camada de 0-5 cm de 

profundidade. 
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Figura 19 - Curvas de titulação do LATOSSOLO VERMELHO distrófico de Cerrado, sob 

sistema de semeadura direta, nos tratamentos com calagem incorporada, em 

diferentes doses de calcário aplicada, na camada de 0-5 cm de 

profundidade. 
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O \jlo foi calculado em função dos valores de PESN e pH. Como ambos 

valores aumentaram com a calagem, não foi possível observar tendência lógica de 

variação dos valores de \j/o em função dos tratamentos testados. 

4.6 Efeito da calagem na produção da soja 

A produção de soja não respondeu às doses de calcário aplicado e nem 

houve diferença significativa com relação a forma de aplicação do calcário (Figura 20). 

Põttker & Ben (1998), em dois Latossolos distróficos do RS com alta saturação por 

alumínio (44,7% no LEd e 33,7% no LRd), não observaram diferenças significativas na 

produção de grãos das culturas da soja, trigo, milho e aveia, em função da aplicação de 

doses crescentes de calcário, nem quanto à sua incorporação. Rheinheimer et ai. (2000), 

em um AR.GISSOLO VERMELHO Distrófico do RS, não observaram diferenças 

significativas na produção de milho, soja e aveia preta, com a aplicação de doses de 

calcário, incorporadas ou não. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Caires et ai. (2000), num 

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico do PR, em que não houve influência significativa 

da calagem em superficie, na produção de grãos de soja ( quatro cultivos ), milho, trigo e 

triticale. Entretanto, houve efeito significativo da calagem na produção acumulada de 

grãos, obtendo-se a máxima eficiência econômica (MEE) em tomo de 3,3 Mg ha·1 de 

calcário. A dose calculada para obtenção da MEE seria recomendada pelo método da 

saturação por bases para 65%, em amostras de solo coletada na profundidade de 0-20 
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Figura 20 - Produção de soja e relação a doses de calcário aplicadas em superfície e 

incorporadas em Latossolo Vermelho Distrófico de Cerrado em Sistema de 

Semeadura Direta. Médias com letras maiúsculas iguais não diferem em 

relação a forma de aplicação, e com letras minúsculas iguais não diferem 

em relação as doses, ambas pelo teste F aplicado na análise de variância a 

5%. 

cm, indicando ser este critério adequado para recomendação de calagem na superfície 

em SSD (Caires et al., 2000). 

A ausência da resposta das culturas à calagem, que tem sido observada 

em SSD, pode ser explicada pelo fato de os teores de Ca, Mg e K estarem em níveis 

adequados no solo (Ca e Mg apresentaram níveis altos e K médio}, com relação 

adequada com o Al trocável (teores menores que 3 mmolc dm-3
). 

Observou-se alta produção na testemunha (cerca de 3500 kg ha-1
) (Figura 

20), apesar de sua baixa V%, na profundidade de 0-20 cm (36%). A CTC do solo é alta 

(112,6 mmolc dm-3
), devido ao alto teor de MO no sistema de semeadura direta (34 g 

dm-3
); com isso o valor de SB não é baixo (40,6 mmolc dm-3

), apesar da baixa saturação 
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por bases. Estes atributos, juntamente com o menor efeito tóxico do AI; uma vez que os 

compostos orgânicos solúveis presentes nos restos vegetais podem complexá-lo 

(Kretzschmar et al., 1991; Miyazawa et al., 1996), explicam as altas produções de soja, 

mesmo em solos com valores de pH e V% abaixo daqueles recomendados para o 

Cerrado. 

Esses fatos evidenciam a necessidade de as doses e métodos de aplicação 

de calcário serem repensados e melhor estudados, já que altas produções de grãos são 

obtidas em solos com V% abaixo da recomendada, e a aplicação do calcário em 

superficie demonstra ser eficiente na manutenção dessas altas produções. 



5 CONCLUSÕES 

A aplicação superficial de calcário apresentou correção da acidez apenas 

na camada de 0-5 cm. 

Doses crescentes de calcário, aplicado a um Latossolo ácido, aumentaram 

o ponto de efeito salino nulo e diminuíram o LipH, em módulo, principalmente na

camada superficial (0-5 cm) do solo. Entretanto, essa mudança no caráter eletroquímico 

do solo, não alterou significativamente a produção da soja. 

A ausência de resposta da soja à calagem, apesar de o solo apresentar pH 

baixo e baixa V%, realça a necessidade de estudos mais detalhados quanto a doses e 

métodos de aplicação de calcário no sistema de semeadura direta, em solos de cerrado. 
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Apêndice 5. Análise de micronutrientes do LATOSSOLO VERMELHO Distrófico de 

Cerrado sob cultivo em sistema de semeadura direta, na profundidade de O 

- 5 c� em diferentes doses de calcário aplicado em super:ficie e

incorporado a 15 cm. 

Dose B Cu Fe Mn Zn 

------------------------- mg dm-3 
-----------------------------------

Calcário em Superficie 

o 0,20 0,5 44 4,2 9,8 

2 0 1
, 0,26 0,5 27 2,7 7,0 

4,9 0,18 0,5 20 2,3 9,4 

7,8 0,18 0,4 18 1,9 9,5 

Calcário Incorporado 

o 0,19 0,6 38 2,9 4,2 

2,0 0,18 0,4 29 2,1 8,5 

4,9 0,15 0,4 21 1,4 5,4 

7,8 0,15 0,5 17 1,4 5,3 

1 
Doses calculadas para elevar a saturação por bases respectivamente a 50, 70 e 900/o. 
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Apêndice 6. Análise de micronutrientes do LATOSSOLO VERMELHO Distrófico de 

Cerrado sob cultivo em sistema de semeadura direta, na profundidade de 5 

- 1 O cm, em diferentes doses de calcário aplicado em superficie e

incorporado a 15 cm.

Dose B Cu Fe Mn Zn 

Mg ha-1 d -3------------------- mg m 

Calcário em Superficie 

o 0,20 0,6 42 2,1 4,6 

2 01 

, 0,19 0,9 44 2,0 4,4 

4,9 0,17 0,8 51 1,8 3,5 

7,8 0,21 0,8 38 1,8 3,5 

Calcário Incorporado 

o 0,19 0,6 42 2,8 3,3 

2,0 0,20 0,5 34 1,9 2,8 

4,9 0,17 0,6 29 1,8 2,9 

7,8 0,18 0,5 22 1,7 3,6 

1 
Doses calculadas para elevar a saturação por bases respectivamente a 50, 70 e 90%. 
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Apêndice 7. Análise de micronutrientes do LATOSSOLO VERMELHO Distrófico de 

Cerrado sob cultivo em sistema de semeadura direta, na profundidade de 

1 O - 20 cm, em diferentes doses de calcário aplicado em superfície e 

incorporado a 15 cm. 

Dose B Cu Fe Mn Zn 

--------------------------------- mg dm-3 
-----------------------------------

Calcário em Superfície 

o 0,17 0,3 37 1,4 1,5 

2 01

, 
0,17 0,4 37 1,3 2,8 

4,9 0,18 0,3 32 1,3 1,9 

7,8 0,18 0,3 37 1,1 2, 1 
------------------------------------- ------------ ---

1 
-----------------------------

Calcário Incorporado 

o 0,18 0,3 37 2,0 3, 1 

2,0 0,17 0,3 30 1,3 2,5 

4,9 0,16 0,3 31 1,3 5,5 

7,8 0,13 0,3 29 1,2 1,7 

1 
Doses calculadas para elevar a saturação por bases respectivamente a 50, 70 e 90%. 
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Apêndice 8. Análise de micronutrientes do LATOSSOLO VERMELHO Distrófico de 

Cerrado sob cultivo em sistema de semeadura direta, na profundidade de 

20 - 40 cm, em diferentes doses de calcário aplicado em superficie e 

incorporado a 15 cm. 

Dose B Cu Fe Mn Zn 

--------------------------- mg dm ·3 
----------------------------

Calcário em Superficie 

o 0,15 0,3 20 0,7 0,6 

2 0
1

, 
0,16 0,3 22 0,8 2,6 

4,9 0,14 0,3 23 0,8 0,8 

7,8 0,14 0,3 25 0,6 0,3 
--------------------- -------------------------------------------------------------

Calcário Incorporado 

o 0,21 0,3 21 0,6 0,6 

2,0 0,15 0,4 26 0,9 0,9 

4,9 0,14 0,2 20 0,6 1,0 

7,8 0,15 0,3 25 0,8 8,1 

Doses calculadas para elevar a saturação por bases respectivamente a 50, 70 e 90%. 




