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EFEITOS DA CAL AGEM NA CULTURA DA CANA-DE-ACúCAR 

(Saccharv.m spp.) EM SOLO SOB VEGET ACÂO DE CERRADO 

H , . 

Autor: MAURICIO MARTINS 

Orientador: PROF. DR. NADIR ALMEIDA DA GLóRIA 

RESUMO 

o presente trabalho foi desenvolvido na região 

do Triângulo Mi nei ro NG, em um solo Lat.ossolo 

Vermelho-Amarelo, Alico A Fraco, t.extura média, sendo apli-

cado 4 doses de calcário dolomítico CO, 2, 4, e 5 t./ha), 

incorporado com grade C± 20 em), 90 dias ant.es do plantio, 

e adicionado no sulco gesso agrícola, sulfato de magnésio e 

enxofre element.ar como subtratamentos CS =100kg de S/ha; S = 
1 2 

200 kg de CaO/ha~ S = 100 kg de MgO/ha + 30 kg de S/ha~ S = 
3 4 

200 kg de CaO/ha + 100 kg de MgO/ha) por ocasi ão do 

plantio da cana-de-açúcar Cvar. NA 55-79). 

o efei to da calagem no solo foi verificado 

através de amostragens de solo retiradas na entrelinha e 

linha, nas profundidades de O a 30 cm e 30a 50 cm, aos 5,30 

e 50 meses após a aplicação do corretivo. 

Na cana-de-açúcar, o efeito da calagem foi me-

dido at.ravés da colheit.a de três cort.es sucessivos, quando 

foram det.erminadas as produt.ividades agrícolas expressas em 



t. àe cana/ha e analisadas as caract-eríst.icas tecnológicas 

CBrix do Caldo, Pol ~ Cana e Fibra Cana). 

0:::0 resul t.ados most.raram que o i ncrement..o de 

doses de calcário proporcionou aument.o linear na produt.ivi-

da de da cana-de-açúcar, e nest.e experiment.o o magnési o foi 

o.fat.or mais import.ant.e da cal agem. A cal agem propor ci onou 

t.ambém aument-o no solo dos t.eores de cálcio. magnésio, 

el evação do pH, di mi nui ção do a.l umi ni o, ocorrendo at.é a 

profundidade de 50 cm, e ficou evident.e a açâo residual at.é 

50 meses após a apl i cação. A ação do calcário prát.icament.e 

nâo afet.ou a qualidade da cana, e nâo t.eve influência nos 

t.eores de fósforo e pot.ássio do solo. 



EFFECTS OF LIMING ON SUGARCANE (Sacchar-um. spp.) 

CROPPING IN SOILS UNDER "CERRADO" VEGETATION 

Author: MAURICIO MARTINS 

Adviser: PROF. DR. NADIR ALMEIDA DA GLóRIA 

SUMMARY 

This study w-as carried out in the State OI Mi-

nas Gerais-Brazil. in a region called "Triângulo Mineiro", 

in alie A Ieeble yellow-red latosol soil. rour rates C O. 2. 

4. and 6 t/ha) OI doI omi ti c li me were appl i ed and i ncorpo-

rated wi th a harrow C± 20 em.) 90 days beIore plani:-ing. 

Phosphogypsum. magnesium sulIate and elementary sulIur were 

added into t.he Iurrows as subtreatment.s CS = 100 kg OI 
~ 

S/ha; S2= 200 kg OI CaO/ha; S3= 100 kg OI MgO/ha + 30 kg OI 

S/ha~ S = 200 kg OI CaO/ha. + 100 kg OI MgO/ha) at· plani:-ing 
4. 

time OI sugarcane variety NA 55-79. 

The eIIect OI liming in the soil was observed 

in soil samples taken Irom the ini:-er-rows and rows, at 

depths OI O t.o 30 em and 30 to 50 em at 5, 30 and 50 months 

aI ter a ppl yi ng t.he amendmen t . 

The eIIeci:-s OI liming in sugareane was 

measured through 3 suceessi ve eycl es C pl ant eane, l::
t 

and 

2::!dratoons)eane yield and some teehnologieal eharacteristies 



Cbrix of brO'L.h, pol ~; cane e fiber % cane) were det.ermined. 

The result.s showed that. t.he increment of lime 

rat-es provided linear increase to in cane yields and, ~n 

thi s exper i ment, magnesi um effect was the more i mport-ant. 

t-han 1 i mí ng. Li ming aI so provi ded in soi 1 an i ncrease in 

cal ci um and magnesi um cont.ents, rai sed t.he pH and decreased 

t.he aI umíni um O'eeu:-ring t.o lhe dept.h of 50 em, and lhe 

residual effeet.s in soi1 were evident. up t.o 50 monlhs after 

the appl i cat.i on. Li mi ng act.i on praet.i call y di d not. effeet. 

sugareane qua1it.y Cpol % cane) and had nO' effeet. on 

phosphorus and pot.assi um cont.ent.s. 



1. I NTRODUÇAO 

A cana -de-açúcar t.em assumi do dest.acado papel 

nos úl Li mos anos no cenár i o agr í col a • ener gét.i co e econômi co 

nacional. Com uma área cult.ivada de aproximadament.e 4,2 mi-

lhões de hect.ares, uma das principais cul t.uras do 

país ClAA/PLA~ALSUCAR. 1985). 

Com o advent.o do Proálcool, houve necessidade 

de aument.ar a prDduç~o de cana, que roi conseguido at.ravés 

do aument.o de produt.ividade nas áreas t.radicionais e inLro

duçâo da cul lura em novas áreas, geralment.e em solos anLe

riorment.e não cult.ivados com cana, e de baixa fert.ilídade. 

O Est.ado de Mi nas Ger ai s est.á ent.re os ci nco 

maiores produt.ores de cana, açúcar e álcool do Brasil, e a 

regi~o do Triângulo Mineiro - MG represent.a 30% da produção 

de cana, 23% da produção de açúcar e 40% da produç~o de ál

cool do Est.ado. Est.a regi~o é const.it.uída em sua maioria por 

Latossolos Vermelho-Escur o, Lat.ossolos Vermelho-Amarelo, 

di st.róf i cos, text.ura médi a sob veget.ação de cerrados 

C EMBRAP A-SNLCS, 1982), apr esent.ando pobr eza em Ca, Mg, K, P, 

baixo pH, saLuraç~o de AI alLa, CTC ext.remament.e baixa em 

Lodo o perfil CAD.4MOLI eL alii, 1985). É práLicamenLe sobre 

esLes solos que a culLura canavieira Lem se expandido na 



regi ão. 

Para formação e manut-enção das lavouras em so

los nas condi ções descr i t-as , a pr ovi dénci a bási ca é a cor

reção do solo at-ravés de mat-eriais que elevam ° pH do solo e 

forneçam cálcio e magnésio. 

Usualment-e são empregadas rochas carbonat-adas 

(calcários) com essa finalidade. 

De forma geral a calagem para a cul tura cana

vieira ainda é cont-rovert.ida, uma vez que, apesar da impor-

t-ância da cult-ura para o país, ai nda são reI at-i vament-e 

escassos os t-rabalhos a esse respei to. 

Entr et-ant-o a cal agem é pr á t-i ca r ot-i nei r a na 

implant..ação da lavoura canavieira, apesar dos resul t.ados 

cont-radit-órios acérca dos seus benefícios sôbre a produt-ivi-

dade. 

At-ualment-e exist-e uma fort-e t.endéncia de con-

si der ar que a cal agem par a a cana, deve ser vi st.a pr i mor

dialment-e, pelo aspect-o de forneciment-o de cálcio e magné

si o, uma vez que se consi der a a cana -de-açúcar como uma 

gramínea bast-ant.e t-olerant.e à. acidez e alumínio. 

Sabe-se que o concei t-o de aci dez do solo não 

deve ser vi st.o uni cament.e pelo efei t-o t-óxi co do aI umí ni o à. 

plant-a, mas também pelo papel que exerce na disponibilidade 

dos nut-rient-es no solo. Est.es aspect-os t.ornam ainda mais po

lêmicos os result-ados ex~eriment-ais que são apresent.ados na 

li t.erat-ura. 



DianLe desLas consLaLações procurou-se esLabe

lecer um experímenLo de calagem para a cana-de-açúcar onde 

se conLemplou além das doses do corret.ivo, a verií'icação dos 

e:feiLos isolados e conjunt.o do cálcio e magnésio, incorpora

dos ao solo aLravés de :fonLes com ação desprezível sôbre o 

pH do solo. 

AI ém dos r es uI Lados de pr oduLi vi dade e car ac

terísLicas Lecnológicas, :foram avaliadas as alterações nas 

pr?priedades químicas do solo, em pro:fundidade e no decorrer 

do tempo, procurando-se relacionar os e:feiLos observados, 

aos resul Lados na produLi vidade da cana nos di :f erenLes tra

t.ament.os. e e:f ei Lo r esi dual dos t.r a Lament.os nas soquei r as 

subsequent.es. 



2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Qualidade do Corretivo 

Os produt.os consi derados cor ret-i vos de aci dez 

dos solos são aqueles que cont.ém como "const.it.uint.e neut.ra

lizant.e" ou "princípio at.i vo", óxidos, hidróxidos, carbona

t.os e silicat.os de cálcio e ou de magnésio. 

São corret-ívos de ~cidez o calcário moído, cal 

virgem, cal hidrat.ada ou ext.i nt.a , calcário calcinado, escó

r i a de si der ur gi a e out.r os ma t.er i ai s semel hant-es. 

No Brasil o mat.erial mais import.ant.e como cor

ret-ivo é o calcário, seu const-it.uint-e neut.ralizant.e é o car

bonat-o de cálcio normalment.e associado ao carbonat-o de mag-

nésio. 

As caract.eríst-icas que definem a qualidade dos 

cor r et.i vos de aci dez dos solos são: t-eor de neut.r ai i zant-es, 

t.amanho de part-ículas, forma química dos neut.ralizant.es, na-

t-ureza geológica e variedade e cont-eúdo de nut.rient.es 

C ALCARDE. 1983,) . As duas car act-er í st.i cas mal s impor t-ant.es 

são a granulomet-ria e o t-eor de neut-ral i zant-es. 

Quant-o a granul omet-ria , at-ualment.e a legisla

ção br asi 1 ei r a est-abel ece que devem passar 100% na penei r a 



ABNT -1 O. 70~; na penei r a ABNT -20 e 50% em penei r a ABNT -50 ~ 

sendo permitida t.olerância de 5% na peneira ABNT-l0. 

A ação dos corretivos no solo depende. além da 

presença de umidade, do cont.at.-o ent.re corret.ivo e solo. Sa

be-se que quant.o menor o t..amanho de suas part.í cul as , maior 

sera sua superÍície t.ot.al de exposição. Esse cont.at.o é im

port.ant.e devido à baixa solubilidade dos const.it.uint.es neu

tr al i zantes dos cor r eti vos. 

BELLI NGI ERI €i?- t a ~ i i C 1 988a) C 1988b) (1 9a8c) • 

consideram com segurança que, nas condições brasileiras, 

cal cár i o que passa na penei r a n 2 50 (ABNT 0,300 mm) t.em 

ef i ci énci a gr anul omét.r i ca 100%, i st-o é, t.em condi ções de 

reagir completament,e no solo num período de 3 meses. Em ge

ral, produt.os de granulometria mais fina são mais caros, e 

devi do sua mai or reat-i vi da de são ut.i 1 i zados em menores quan

tidades e seu período de ação no solo é mais curto CTISDALE 

& NELSON, 1975). O uso de Írações mais grosseiras dos calcá

rios CÍrações ent.re as peneiras n 2 s 10 e 50) ainda t.êm valor 

na calagem, e principalment..e quant.o ao eÍeit.o residual. 

São poucos os trabalhos no Brasil sobre a ação 

de corret-i vos em i'unção da granulometria. 

VERLENGI A & GARGANTI NI C 1 972) , es t. udar am em 

casa de veget.ação, a eficiência de diferent-es frações granu-

1 omét.r i cas de doi s cal cári os. um cal cí t-i co, e um doi omí ti co, 

apl i cados em duas doses num úni co ti po de solo, dur ant..e 18 

meses. Concl ui r am que as f r ações mai or es do que 20 "mesh" 

CO,850 mm) não apresentaram nenhum eí'ei t.o e as frações meno-



res do que 50 "mesh" foram as de melhor resullado. Nais re-

cenlement.e, BELLINGIERI (1982), delerminou laxas de eficiên-

cia para frações granulomét.ricas, em casa de veget.ação, uti-

1 i zando quatro cal cár.i os dol OITtÍ ti cos, sendo doi s de natureza 

sedi mentar e doi s melamór f i cos, e três ti pos de solos. Ver i-

ficaram que as frações que passam pela peneira ABNT-50, ti-

ver am 1 00:;·': de r ea Li vi da de n um per í odo de 95 d1. as , por ém 

var i ando com o l.i po de solo, e ai nda obser var am que não hou-

ve diferença na elevação do pH, devido a origem do calcário. 

o teor de neut.r al i zant.es nos cor r eti vos é a va-

liado através do PN CPoder de Neutralização). A quantidade 

de ácido neutralizada pelo corretivo é o seu PN, é eÃ~resso 

em percentagem equi vaI ent.e em CaCO (~~ E CaCO). 
;3 " 

Através da avaliação da granulometria e do po-

der de neutraIi:z;ação de um corretivo, separadament.e, fica 

di fi ci 1 defini r a sua qual i dade e pr i nci paI mente quant.i f i car 

o uso, razão pela qual foi idealizado um índice CPRNT = Po-

der ReI a t.i vo de Neutr aI i zação Total) que a vaI i asse a ef i -

ciência de um corret.ivo, contemplando essas duas caract.erís-

ticas conjuntamente. De acordo com a legislação at.ual CPor-

taria n 2 03, de 12 de junho de 198B, da Secretaria Nacional 

de Defesa Agr opecuár i a, do Mi ni stér i o da Agr i cul tura) , o 

PRNT será calculado por PRNT CY~ 
PN x RE 

= 
100 

sendo: 

PN Poder de neut.r aI i zação, expresso em equi vaI ent.e em 

CaCO do corretivo, del.erminado conforme o método ana

" 
I í t.i co da 1 egi sI ação vi genl.e. 

RE = Real.ividade das partículas do corret.ivo, calculada por: 



/ , 

a-' reaLividade zero para a fração reLida na peneira 

ABNT n 2 10~ 

b) reati vi dade 20% para a i'ração que passa na penei ra 

J>.BNT n 2 20; 

c) reaLividade de 60% para a i'ração que passa na penei

ra J>.BNT n 2 20 e fica reLida na peneira ABNT n 2 50~ e 

d) r ea ti vi dade de 100% par a a f r ação que passa na pe

neira ABNT n 2 50. 

O calcário. at.endendo a legislação deve apre

sent.ar os valores lní ni mos de 67% e 45% para PN e PRNT, res

pect.ivamenLe, e soma dos Leores de CaO + MgO igualou supe-

r i or a 38~·~. 

2.2. Efeitos da Calagem no Solo 

Através da calagem são incorporados ao solo, 

car bona Los , hi dróxi dos, óxi dos de cál ci o e/ou magnési o, o 

que proporciona maior suprimento desses nutrientes às plan

tas, disponibilidade de outros nutri nentes , além de eliminar 

os efeitos nocivos da acidez. 

Os ef ei Los do cal cár i o são compl exos e mui tas 

vêzes é di fi ci 1 a separação dos efei tos devi do a redução da 

acidez, daqueles da correção de deficiência de cálcio e mag

nési o, conf or me af i r mam VOLKWEI SS & LUDWI K C 1971) . 

A cal agem promove alteração no estado químico 

do solo, tant.o pel a adi ção de cál ci o e magnésí o como pel a 

mudança do pH do solo (BEN, 1974). 



b. 

Vários trabalhos têm demonstrado que o incre

mento de doses de cal cár i o, promoveram a el evação do pH, 

aumento dos t..eores de Ca e Mg neutralização dos e1'ei tos 

tóyicos de ft~ e Mn,e aumenta a disponibilidade de nutrientes 

existentes e aplicados ao solo (BRAGA et aLii,1971; FAGERIA 

@l aLii, 1 977~ MAGALHAES, 1979~ WINKLER & BIASI, 1983; 

A vel oci dade de r eação do cal cár i o no solo é 

r el a t.i vamen t..e 1 enta e depende de vár i os f' a t..ôr es. EMBRAPA 

(1981), a1'irma que quantidades su1'icientes de calcário para 

atingir pH 5,5 a e,o levam em torno de 100 dias para alcan

çar esses valores. Entre os f'atôres que a1'etam a velocidade 

de reação est..ão a quantidade e a granulometria mais fina do 

calcário (GARGANTINI, 1974'::>, enquanto a textura e a matéria 

orgâni ca são ci tados por ROSS et aL i i C 1964'::> e FAGERI A 

(1984.::> como influenciadores da velocidade de reação. 

Con1'orme já est.á su1'icientemente demonstrado, 

a elevação do pH causa a redução do alumínio e consequente

mente da sat.uração do alumínio CFASSBENDER, 1975). O alumí

nio no solo tem basicament.e dois problemas, ele em si é no

civo para a planta supondo que o e1'eito prejudicial se deva 

a inibição da divisão celular, por ligação do Al com ácido 

nucleico CWUTKE, 1972~ FOY et aUi, 1978) e devido ao anta

gonismo Al-Mg ocorre redução na absorção de Mg com a eleva

ção de al umí ni o C KliMPRATH & FOY, 1971). Al ém di sso o Al res-

tr i nge a di sponi bi 1 i dade de cer tos nutr i entes no solo, por 

exemplo o 1'ós1'oro tende a reagir com o alumínio 1'ormando 



9. 

fosfat-o de alumínio de solubilidade baixa. 

De acordo com QUAGGIO (1985), existe um com-

port--ament .. o di ferenci al no cresciment.o e produção ent.re cul-

li vares em relação à concent.ração de Al na sol ução do solo. 

fts variedades de cana-de-açúcar têm também comport.ament.o di-

ferencial em relação ao alumínio, sendo a variedade NA 55-79 

considerada int.ermediária .com relação à t-oxidez de alumínio 

conforme evidenciado por AZEREDO et aL i i (1981), VIANA et 

a l, i i (1 983) . 

2+ 
Quant-o ao Mn , a t.oxi dez provoca menor absor-

ção de Fe e Mg. e diminuição na síntese de clorofila C~ÃLA-

VOLTA et aLii, 1975). A disponibilidade do Mn depende ent.re 

out.ros fat.ores do pH. à medida que o pH sobe, diminuem os 

t-eores de manganês t.rocável 
í ~. 

e em sol uçao. 

KÜPPER et aLii (1958), demonst.raram que a ca-

lagem, neut.ralizando a acidez, provoca a t--ransformação pro-

. 2+ 
gress~va do Mn para a forma oxidada e depois para a inso-

lúvel. Com a prát.ica da cal agem. ocorre a elevação do pH, e 

consequent-e redução do alumínio e manganês. 

AI ém do aument.o do pH e da redução do al umí-

nio, a cal agem pode promover aument.o na CTC (cargas negat.i-

vas). 

Um Latossolo Vermelho Amarelo argiloso em con-

dições nat.urais apresent.ou pH 5,0 e 0,85 meq de cargas ne-

gativas/100 9 de solo. Após aplicação de 3,5 t. de calcário/ 

ha e reação por um ano, o pH foi de 5,4 e o t.eor de cargas 

negat.ivas roi de 1,84 meq/l00 9 de solo, o que cont.ribui pa-



raaumeni:rar a rei:renção de cáti ons e por tanto r eduzi r as 

perdas por lixiviação. Em solo virgem latossolo sob cerrado, 

RESCK e t cd. i i (1987), obser var am que a cal agem pr omoveu au-

ment.o na CTC em 93%, enquant.o no mesmo solo cul t.i vado aumen-

t.ou soment.e 5%. 

Com a aplicação do calcário, além da correção 

da aci dez, os t.eores de Ca e Mg são aument.ados, dependendo 

da dose aplicada ao solo. Esses cátions são necessários como 

nutrient.es para a maioria das culturas e mesmo doses baixas, 

como 1,0 t de calcário/ha aumenta significativamente os t.eo-

res de cálcio e magnésio do solo, comparados à não aplicação 

(GONZALES-ÉRI CO, 1975). 

o efeito residual de um corret.ivo e o t.empo de 

duração da cal agem efet.uada. E primordial no manejo de solos 

ácidos e na economicidade da calagem (FREITAS & RAIJ, 1974; 

MI ELNI CZUK , 1983, RAI J & QUAGGI O, 1984). 

o efeito residual da calagem est.á relacionado 

com a reati vi dade do corret.i vo, que por sua vez depende da 

qualidade do mesmo, das doses aplicadas, da t.extura do solo, 

do clima. Mat.eriais mais finos são mais reati vos, mas o 

efeit.o residual é menor e vice-versa, confirmado por BARROS 

et alií (1986) para as condições brasileiras. 

SCHERER e-t al i i (1981), observaram que apli-

cando corret.i vo em dose úni ca ou parcelada o efei to máxi mo 

do calcário sobre a acidez do solo soment.e roi at.ingido 12 

meses após a aplicação. 



Ef ei t.os r esi duais de at.é ô anos foram observa -

dos em doses de calcário .aplicadas no sol o par- a elevar o pH 

a 5,5. Em um La t.ossolo Vermelho Escuro argiloso, em que fo

ram aplicadas, em 1972, di.f'erent.es doses de calcário e cul -

t..ivada uma sequência de cult.uras a t.é o ano agrícola de 1980./ 

81 , observou-se um acent.uado efei t.o residual em t.odas as 

doses de calcário C EMBR.AP A. 1 982) . 

QUAGGIO et a li i {1982), observaram que, após 

30 meses da incorporação ao solo, o t.ra t.ament.o que recebeu 

12 
t

.on de calcário/ha CPRNT = 57¾) ainda apresentava 1./3 do 

calcá, i o não reagi do. 

CAMARGO et alii (1982), verificaram que, set.e 

anos após a aplicação de calcário em um solo Podzôlico Ver

melho Amarelo, havia ainda efeit.o considerável de corret.i vo, 

i ndi e ando que o ef ei t.o residual deveria ainda se prolongar . 

NASCIMENTO et al. i i {1983), FREITAS C1987), ve-

rificaram em Lat.ossolos argilosos que após 30 e 48 meses da 

aplicação do calc.ário, as maiores dosagens provocaram al t.e-

rações nas propriedades químicas do solo, at.é- essas épocas. 

A perda de eficiência da calagem é devida à 

extração de Ca e Mg pelas plan t.as, à lixí viação dest.es nu-

t.ríent.es e à adição de adubos que promovem a acidi.f'icação do 

solo, seja por li xi vi ação de 
~ +

bases ou produçao de H O pe-

ríodo mínimo de persist.§ncia do efeit.o residual da calagem, 

quando se usa uma quant.idade corret.a de calcário, é de cerca 

de 5 anos C EMBRAP A 1 976, 1 982) . 



Trabal hando com di ferentes fontes de cál ci o, 

CD):Il., Bó et aLii, 1ge6), não det.-ectaram movimentação apre-

ciável de cálcio (20-25 em de profundidade) quando a fonte 

foi apenas CaCO, 
3 

o CaSO 
4 

provocou movi ment-ação i nter medi á-

ria (45-50 cm de profundidade), e o CaCl provocou intensa 
2 

movimentação (150 em de profundidade). 

A lixiviação de nutrientes seria decorrência 

da baixa capacidade de troca de cátions dos solos de cerrado 

CE~ffiR.~A, 1979; LOPES, 1ge3) , dada a pobreza em matéria or-

gánica. a qual é responsável em grande parte pelas proprie-

dades de troca iônica destes solos. 

fRpendendo da dose de cal cár i o apl i cada, e 

considerável a lixiviação de cálcio e magnésio, e a dirr~nui-

ção de toxi dez de ferro, manganês e aI umí ni o, abaixo da 

camada superficial do solo (LOPES, 1983). 

BRAL~ER & GARCEZ (1ge1), em três solos do Rio 

Grande do Sul, verificaram que níveis de calagens e natureza 

dos solos influenciaram as perdas de K e Ca por lixiviação o 

mesmo não ocorrendo com o Mg, enquant-o, QUAGGI O e tal i i 

(1982), C 1 ge7). obser var am que a 1 i xi vi ação de bases pr ovo-

cada pela calagem é um processo lent-o, gradual, 'ocorre lixi-

viação de Ca e Mg até a camada de 40-50 cm já 5 meses após a 

calagem, com reflexo pequeno no pH. 

BATAGLIA et aLíí (1985), observaram que a ca-

lagem promoveu elevaçã_o do pH e aumento nos teores de Ca e 

Mg, na camada superficial e inclusive na camada de 30-60 em 

de profundidade. Após 36 meses da aplicação do calcário, na 



camada superficial o efeit.o havia prat.icamenle desaparecido 

na dose mai s bai xa, o que deve t.er ocor r i do em f unção da mr.

vi ment.ação descendent.e do efei to da cal agem, poi s a té a ca-

mada de 60-90 cm, houve cor r eçâo da aci dez, tant.o na dose 

menor como nas doses mais elevadas. 

SUZlJKI C 1 989::> , obser vou em La t.ossol o Húmi co 

dist.róf'íco que at.r§. 50 cm de prof'undidade houve aument.o nos. 

teor es de Ca e Mg t.r ocá vei s , el evação do pH, di mi nui ção do 

Al t.rocável, em função das doses e incorporação profunda do 

cal cár i o. 

2.3. Dose e Forma de Apl.icação 

A quant~i dade de cal cár i o a ser apl i cada no so

lo pode ser calculada de diferent.es formas e por dif'erent.es 

processos. Entre outros podem ser ci tados os métodos: SMP 

CSHOEMAKER et alii, 1961) , i ncubação e aci dez potenci al 

CCATANI & ALONSO, 1969), alumínio t.rocável CKAMPRATH, 1970), 

elevação do teor de Ca + Mg CPIPAEMG, 1972) , elevação da 

saturação em bases CRAIJ, 1981), outros semi-empíricos. 

Os métodos mais utilizados, de acôrdo com 

SOUZA et. al i i, 1986, são: o SHP na Regi ão Sul do Paí s C Santa 

Ca tar i na e Ri o Gr ande do Sul) baseado em sol ução t.amponada, 

o da Sat.uração em Bases no Estado de São Paulo e o método do 

Alumínio t.rocável e Ca + Hg t.rocáveis, utilizado no Est.ado 

do Par aná e Es tados da Regi ão dos cer r ados (Goi ás , Mi nas 

Gerais, Hat.o Grosso. Mat.o Grosso do Sul e Distrit.o Federal). 
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Na região do Triângulo Mineiro e amplament.e 

utilizado o mét.odo do alumínio t.rocável e Ca + Mg trocáveis 

C CFSEMG , 1 978) . 

A comparação ent.re os trés mét.odos mais utili-

zados no Br asi 1 (SMP, sa t. ur ação em bases, al unú ni o tr ocá-

vel) , most.rou que os . ~' . cr.l ver.l os com base no alumínio t.rocável 

e Ca + Mg t.rocáveis, subest.imaram a necessidade de cal agem, 

enquant.o que os mét-odos de sa t. ur ação em bases e SMP, r eco-

mendaram as mesmas doses de calcário entre si para obt.enção 

da produção máxima C QUAGGIO, 1985). Port.ant.o, conclui-se que 

a dose de calcário é val-iável de acórdo com a metodologia 

uti li zada. 

o método mais comum de aplicação de calcário e 

a distribuição na superfície do solo, que pode ser feit.a 

at.ravés do uso de dist.ribuidores t.ipo cocho (em linhas), e a 

lanço com dist.ribuidores cent.rífugos com um rot.or e de dois 

rot.ores, com post.erior incorporação (LUZ e-t alii, 1984). 

A incorporação profunda de corret.i vos é uma 

práti ca de comprovada ef i ci ência, mas nem sempre possí vel , 

devido a problemas em termos de equipament.os apropriados e 

alt.o consumo de energia C Ei"ÍBRP..PA, 1981). Em geral a profun-

didade de incorporação é de 15 cm e muit.o irregular. 

MI KKELSEN e t a 1. i i C 1962) no Est.ado de São Pa u-

lo já demonst.raram respost.a .favorável a incorporação de cal-

cário a maiores profundidades. Mais recent-ement.e CEMBRArA, 

1976, 1978, 1979), aI tas doses C 8 l./ha) e mai or es pr of undi -

dades de i ncor POI- ação de cal cár i o C 0-30 cm). pr opor ci onar am 



pr oduções mai s el evadas, particularmente durante os dois 

pri!:neiros anos, manifestando tanlbém uma diminuição na sat.u-

r ação de al um ni o e mai or efei to resi dual. FREI RE ( 1 983) , 

t-ambém observou e1~eitos posit-ivos de incorporação profunda 

de calcário em l.rés Lal.ossolos sob "cerrado" em Minas (3e-

r ai s , quando compar ou as mesmas doses i ncor por adas de 0-20 

em e 0-40 em. o estudo indicou que os benefícios de uma 

maior profundidade de incorporação de calcário est.ão asso

ciados a um maior t-eor de cálcio + magnésio no perfil, dimi

nuição na s3.turação de alumínio na camada de 20-40 cm e 

mai or desenvol vi mento do si st.ema r adi cul ar. 

Nas regi ões pr odutor as do Sul do Paí s e Br asi 1 

Centr 21.1, a1 guns pr odutor es est.ão uti li zando o cal cár i o no 

sulco de semeadura. CARVALHO & MEURER (1980), observaram que 

a aplicação do cOi-ret-ivo no sulco, at.é a dose de 0,45 t-/ha, 

promoveu aument·o na produt.i vi dade de soja de 430 kg/ha, en-

quanto a aplicação de 7.0 t. de calcário/ha em área l.ot.al 

proporcionou increment-o na produção de soja de 1500 kg/ha. O 

calcário no sulco corrige apenas pequeno volume de solo, o 

que rest.ringe o desenvolvimento do sistema radicular, en-

quanto que a aplicação em área t.otal corrige todo volume de 

solo da camada arável. 

2.4. Efeit.os da Calagem na Cana-de-açúcar 

A cal agem em solos para cana-de-açúcar é prá-

ti ca anti ga , largamente ut-ilizada, apesar dos resul tados 



1 e. 

contrad~ tórios, 

Resultados experlmentaís no Brasil CliF'UTKE et 

aLíi, 1960~ WúTKE &: .ALVAREZ, 1958; GUI~ÃRÃES et aLii, 1975 e 

COPER$UCftR, 1977) demonst.raram mais uma resposLa em termos 

de suprimento de cálcio e/ou magnésio do que mesmo devido a 

uma ação neutralizant.e da acidez ou eliminadora de íons Al 

t.óxicos. 

r el aci onado 

o peso dos col mos de cana está al tamenLe cor-

com os teores de 
z+ 

Mg no solo CSANCHEZ &: 

CLEMENTS, 1974), e os incremenLos de produção proporcionados 

pela calagem devem ser atribuídos mais a uma açao nutri-

cional do Mg do que mesmo a uma ação do Ca (CORDEIRO, 1978), 

Segundo SCHHEHL &: HUMBERT (1 !;fE>4) , a cana -de

-açúcar desenvolve-se bem em uma larga faixa de pH (4,0 a 

8,3), e mui to tal er ante à acidez e al cal i ni dade. Por outr o 

lado, \rIMA et aI i i (1983) mostram que há uma grande va

riação entre as cultivares de cana, quanto à tolerância à 

acidez. 

Trabalhos de GUIMPRÃES et alii (1975), CORDEI

RO (1978) e BENEDI NI C 1988.), mostr am que o pH pouco ou nada 

evidencia sobre a necessidade de cal agem para a cana-de-açú

caI'. Relata ainda (CORDEIRO, 1978) que nas principais re

giões canavieiras do mundo as reais necessidades e quantida

de de calagem é de difícil previsão. 

AIRES C 1952), ci ta que a ausênci a da práti ca 

da cal agem por 25 anos C 1925-1951) nos solos do Havaí, é 

at.ribuída ao fato de que a avaliação de 25 experimentos so-
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bre calagem conduzidos de 1916 a 1924, revelou nenhum aumen-

to significativo em lermos de produção e qualidade da cana-

-de-açúcar. Por volta de 1933, mais 11 experiment.os foram 

reavaliados em conjunt.o com os 25 anteriores, revelando que, 

além de não produzir um efeilo benéfico na produção, a cala-

gem denlro de doses lidas como moderadas e1 a 3 l/ha), cons-

lalou-se que as resposlas ao corretivo eslavam inversamenle 

relacionadas ao teor original de cálcio no solo, islo é, 

quanlo menores as quantidades de cálcio trocável evariando 

de 0~08 a 0,50 e.mg/l00 9 de solo) maiores foram os aumentos 

de produção. Da mesma forma ocorreu quando foi utilizado o 

gesso na forma de superfosfato simples, e a calagem foi 

considerada como sinônimo de suprimento de cálcio no solo. ° 
leor lrocável de 0,50 e.mg de 9 de solo foi 

considerado como nível crítico, isto é, acima do qual eram 

mínimas as probabilidades de resposta à cal agem, enquanto 

que EVANS (1959), na Guiana Britânica, obteve respostas à 

calagem em solos com leores de cálcio de 2,60 e.mg/100 9 de 

solo. 

De acordo com ORLANDO F2 & ZAMBELLO JR (1980), 

no Havaí, 
2+ z+ 

os ní veis crí ticos para Ca e Mg , são respecti-

vamenle, 1,15 e 0,125 e,mg/l00 9 de solo, e o alumínio não 

é levado em consideração. Na África do Sul. os níveis críti-

cos são de 0,76 e 0,21 e.mg/l00 9 de solo, 
2+ 

para Ca 
lÃ 2+ 

e ,',g , 

respecti vamente, e o al umí ni o é deter roi nado quando o pH es-

tiver abaixo de 5,5. Na Austrália, esses níveis são de 0,85 

e 0,42 e.mg/l00 9 de solo, 
2+ 2+ 

par a Ca e Mg , r especti vamen-
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te. 

No Br asi 1. os ní vei s cr í li cos par a o Eslado de 

São Paulo foram enconlrados por ESPIRONELO & OLIVEIRA 

(1972) , de 0,50 e.mg/100 ml de 
3+ 

solo para o Al ~ por CORDEl-

RO (1978), 0,28 e 0,25 e. mg/100 ml de solo, 
2+ 

para Ca e 

2+ 
Mg , respecli v-amenle~ por ZAHBELLO JR & ORLANDO F'2 (1981), 

1, (> e. mg de Al 3+/1 00 ml de solo, 0,75 e 0,57 e. mg/100 ml de 

2+ 2+ 
solo para Ca e [.1g , respeclivamenle; por BENEDIr .. U (1988), 

1,0 e. mg/100 ml de solo para 
2+ 

oCa e1,4 e. mg/l00 ml de 

. 2+ 2+ 
solo para Ca + Hg 

No Eslado do Ri o de Janei ro, AZEREDO et aI. i i 

(1981), sugerem os níveis crílicos, 1,5 e. mg/100 ml de solo 

~ z+ z+ 3+ 
para Ca + Hg e 0,8 e. mg/l00 ml de solo para o Al . 

No Eslado de Al agoas, I AA/PLANALSUCAR (1978), 

est.abel eceram o ní v-el cr í t.i co de 1.25 e 0,8 e. mg/l00 ml de 

I C 2+ "gZ+ e Al 3+ , so o. par a a + 1"1 respecli vament.e, e para salu-

r ação de aI umí ni o oval or Ioi 35%. 

Na região de cerrados, no Brasil Cenlral, RO-

DELLA et aiii (1984), enconlraram como níveis crílicos os 

valores de 0,55~ 0,17 a 0,34 e 0,57 e.mg/100 ml de solo, pa-

z+ 2+ 3+ 
ra Ca ,Hg e Al , respecti vament.e, e o valor para salu-

ração de alumínio (m) de 25%. 

Os efeitos benéficos da calagem sobre os ren-

di ment.os agr í col as e/ou i ndusl.r i ai s da cana -de-açúcar for am 

verificados por W,C\NG et aLii (1959), WUTKE & ALVAREZ (1958), 

SftNTOS et C 1980), MARINHO et alii (1982) , VARGAS 

(1989), enquanto que resullados oblidos por KAHPRATH (1973), 



GUI MARÀES e tal i i ( 1 975::) , CAROOSO ( 1 978), A 7:j:?RED() e tal i t 

C 1981), VARGAS (1981), mostraram que a cal agem não teve 

inrluência sóbre as produções de cana-de-açúcar. 

No Es tado de São Pa uI o, '" WUTKE & ALVARE2 

(1968), obtiveram aumenlo médio em três cortes de 33,9 l de 

cana/ha em um solo Podzólico Vermelho-P.marelo. No Est-ado de 

Minas Gerais, SIQUEIRA et alii (1979), obtiveram acréscimos 

de 28,2 t de cana./ha, em um solo La tossol o Ver mel ho-Escur o, 

di strór i co. 

No Estado de Alagoas, MARINHO et alii (1982), 

em 23 e>~erimentos, citam que em 16 deles ocorreram acrésci

mos de produção de cana super i ores a 15 t./ha, 2 deI es ti ve

ram acréscimos superiores a 10 l/ha, enquanlo 5 deles tive

ram decréscimos de produção. 

No Estado do Mato Grosso do Sul, solo sob cer

rado, VARGAS (1989), obteve aumentos de produção no 1 2 corte 

. de 49 t de cana/ha, no 2 2 cor t.e de 40 t de cana/ha e no 32 

cort.e de 20 t de cana/ha, para a maior dose aplicada (4 t de 

calcár i o/ha). 

No Brasil, de um modo geral, constata-se que o 

sistema radicular da cana-de-açúcar explora eletivamente 

cerca de 60 em de solo. Entretanto a literatura internacio

nal, aponta para valores superiores, entre 120 e 200 cm 

C KOFFLER, 1985). A incorporação prolunda de calcário em so

los de bai xa rer ti 1 í dade no Estado de São Paulo tem mostr'ado 

aument.o de produti vi dade em outras cul turas (MI KKELSEN et 

aI i i, 1963), ocorrendo o mesmo em solos do Brasil Central 
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CSOL~~ & RI TCHEY, 1986). 

A respost.a da aplicação do calcário varia na 

forma C área tot.al a lanço e no sul co de pl anti o) e na 

profundidade de incorporação Ccom grade 20 cm, com arado -

30-40 cm). 

MARI NHO &. ALBUQUERQUE C 1982), ci tam resposta 

significa~iva de cana-de-açúcar ao calcário aplicado em área 

total incorporado ao solo (20 cm) ou no sulco de plant.io. 

São rel at.adas t.ambém respostas da cana-soca C72 cor 'te) à 

aplicação superficial de calcário após o cort.e ant.erior. 

PENATTI et aLii (1987), aplicando no sulco de plant.io 1/3 da 

dose recomendada, obt.i ver am aument-o de pr odut.i vi dade de 15 t

de cana/ha no 1 2 cort.e, obtiveram no solo aument.o de cálcio, 

magnésio, saturação de bases e diminuição no alumínio trocá

velo para os teores de fósforo e pot.ássio não houve variação 

si gni f i cati va. 

VARGAS (1989), t.rabalhando em um Lat.ossolo 

Vermelho-Escuro álico, observou subst.ancial aument.o de pro

dut.ividade quando associou a maior dose de calcário (4 t./ha) 

à maior profundidade de incorporação com arado (40 cm). 

RODRI GUES & P ALHARES ( 1 986) , obser var am que 

calcário dolomít.ico aplicado em área t.ot.al e incorporado com 

grade pesada. somente alt.era as característ.icas químicas da 

camada arável~ quando incorporado met.ade da dose com arado e 

met.ade da dose com grade pesada a alt.eração das propriedades 

químicas ocorre na camada arável e subsuperficial~ aplicação 

de calcário com maior PRNT (66~) mesmo incorporado com grade 



a al~eração química ocorreu em ~odo o perfil; houve incre

men~os de 7 a 12 ~/ha na produção de colmos devido a cala-

gemo 

Ao longo do ~empo, a manut.enção dos ganhos de 

pr odu~i vi dade, est.á assoei ada ao i ncr ement.o de doses e i n

corporação profunda de calcário, sendo observado o efei~o da 

c~lagem a~é 42 meses após a aplicação C VARGAS , 1989). 

2.5. Efeitos da Calagem nas Características Tecnológicas 

A literatura mostra os efeitos do nitrogênio, 

fósforo e potássio (SILVA et alii, 1977; ORLANDO F2 & ZA~

BELLO JR., 1979~ MARINHO & OLIVEIRA. 1980). nas qualidades 

tecnológicas da cana-de-açúcar, enquanto que existem poucas 

informações sôbre os demais elementos. Os poucos estudos 

sôbre efeitos da calagem na qualidade da cana-de-açúcar Cpol 

% cana, brix do caldo, fibra % cana) têm se rest.ringido a 

observações como as de CGUIMARÂES et aI i i, 1975~ PENATTI et 

alii. 1987), quando a calagem não influenciou a qualidade da 

cana-de-açúcar, enquant.o CSIQUEIRA et alii. 1979~ VARGAS. 

1989), rel at.am que a cal agem i nf 1 uenci ou posi ti vament.e. 

2.6. Comentários Sobre a Revisão 

A respost.a à calagem depende de vários fat.o

res, entre os quais a qualidade do corretivo, dos cult.iva

res ut.ilizados, dos const.it.uint.es presen~es no solo, o que 
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torna a sua bas~anLe complexa e seus efeiLos de dificil 

Se;:=,araçâo. 

Não exi s~e uma padroni zação dos cr i Lér i os de 

previsào de necessidades de calagem, ha vendo regi ões que 

utilizam apenas o pH, em outras o cálcio e magnésio e ainda 

utilização conjun~a de pH, cálcio, magnésio e alumínio. No 

Triângulo Mineiro ado~a-se normalmen~e o cri~ério de neutra

lização do alumínio e elevação de cálcio e magnésio, apesar 

de s ubes ~i mar a quan~i dade de cal cár i o a ser uti 1 i zada , 

quando comparado aos mét.odos SMP e de sa'luraçâo de bases. 

Apesar da cal agem ser uma práLica an'liga, bas

t.ante uLilizada na lavoura canavieira, os trabalhos de pes

quisa mostram resul'lados contraditórios, ora com resultados 

positivos, ora nega'livos ou sem efeitos significativos. 

Resultados nega'livos ou sem efeitos significa

ti vos pel a apl i cação da cal agem, são normal mente atri buí dos 

a tr abal hos conduzi dos em locai s geralmen'le com teores de 

Ca e Mg baixos, mas suficien'les para suprir a necessidade da 

cul tura. 

Os trabalhos que obLiveram respos~as posi'livas 

à aplicação da calagem são unânimes em cons'latar a elevação 

do pH, aumento nos teores de Ca e Mg e diminuição nos teo

res de Al trocável e na sa'luração de alumínio. 

A. variação do pH apresen'la efeitos dire'los na 

atividade microbiana favorecendo a mineralização da matéria 

orgânica e ni'lrificação, a fixação do ni'lrogênio, e na ab

sorçâo de nu'lrien'les e crescimen'lo das plantas. 



L~nLre os efeiLos indireLos da elevação do pH, 

est.ão o aumenLO da disponibilidade de outros nutrientes e 

neutr al i zação da LOxi dez de a1 umí ni o e manganês. 

Com relação a disponibilidade de nULrientes 

como o fósforo, ocorre que, a calagem adequada precipit.a o 

al umí ni o e o ferro, di mi nui ndo as reações de f i xação do f6s

foro, além de reduzir a adsorção devido a geração de cargas 

negaLi vaso 

A pr odut..i vi da de agr í col a pode ser di r eLament.e 

afet..ada pelo eÍ~eit..o t..óxico do alumínio t..rocável. A sensibi

lidade dos diferent.es cult.ivares para com a concentração 

desse íon na solução do solo, varia de acordo com sua carga 

genét..ica, sendo que a cana-de-açúcar e considerada resist..en

te, como ocorre com as gramíneas de modo geral. A cana-de

-açúcar t.em revel ado pouca sensi bi 1 i dade ao al umí ni o nos 

direrentes trabalhos realizados. 

Os benef í ci os do i ncrement·o de doses e mai or 

profundidade de incorporação estão associados a um maior 

t.eor de cálcio + magnésio no perfil. diminuição da saturação 

de alumínio (camada subsuperficial) e maior desenvolvimento 

do sistema radicular em profundidade, que possibilita explo

ração de um maior volume de solo e umidade. Estas condições 

aliadas ao maior efeit.o residual da cal agem, proporcionarão 

condições para ganhos efetivos de produtividade. 

No caso da cana-de-açúcar t..anto foi utilizada 

a aplicação em área Lot.al como em sulco, foram utilizadas 

aplicações mais rasas e mais prorundas. De uma forma geral, 
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cans t.a ta -se que aquel as apl i cações mai s pr af undas pr omaver am 

uma dlstribuição dos efeit.os do calcário no solo, conduzindo 

a melhores resullados. 

Ê port.ant.o evident.e, que para a cana-de-açú-

car, são mais import.anles os est.udos e definições acêrca de: 

Cr i t.ér i o mai s adequado par a defini ção da quant.i da

de de calcário a aplicar; 

Separação dos efeit.os da adição de cálcio e magné

sio, dos demais efeit.os da cal agem; 

Melhor forma de aplicação do corret.ivo. 

Efei to residual da cana-plant.a sôbre a cana-soca. 

São est.es os mot.i vos pr i nci pai s que induzi ram 

a elaboração dest.e lrabalho. 



3. MATERIAL E MÊTODOS 

3.1. Área Experimental 

o experimento foi instalado na Estação Experi-

mental do Planal sucar, no município de Uberlândia - MG. 

A Estação Experimental está localizada na lon-

o o gitude 48 17' oest-e e latitude 1855' sul, a uma altitude de 

870 metros. A precipitação média anual é de 1700 mm, sendo a 

temperatura média anual de 22,0°C. O tipo climático é "Aw", 

de acôrdo com o critério de Koppen. Na Tabela 1 constam os 

dados médios de preci pi tação e t.emper a t ur as máximas 

mínimas, durante o período do experimento. 

o solo do local do experimento é um CLVID La-

tossolo Ver mel ho Amar elo Ál i co A f r aco, text ur a médi a fase 

cer r ado, reI evo sua ve ondul ado C TYPI C HAPLUSTOX), segundo 

MJ.>.Z2A C 1982) , cujas características químicas e físicas são 

apresentadas na Tabela 2. 

3.2. Delineamento Experimental e Tratamentos 

o delineamento experimental utilizado foi o de 

blocos ao acaso com parcelas subdivididas, contendo 4 trata-



MESES 

JAN 

F'EV 

MAR 

ABR 

MAl 

JVN 

JUL 

AGO 

SET 

OUT 

NOV 

DEZ 

TOTAL 

Tabela 1. M~dias mensais de precipi~açâo e ~empera~uras, durante 

os anos de 1982 a 1985. 

1982 1983 1984 1900 

PRECIP. TEMP.CoC ;) PRECIP. TEMP.CoC ;) PRECIP. TEMP.C"C ;) PRECIP. TEMP. C °c ;) 
(mm;) max. mino (mm;) matx. mino Cmm;) max. mino (mm) max. mino 

647.4 27.2 19,0 400.4 27,6 19.6 191,4 30,7 19,1 446.6 88,1 80.3 

124,3 29,6 19.0 231.6 29,1 19,4 82.2 31,1 19,3 111.2 30,9 18.7 

321.3 29,6 19,0 226.9 28.7 19,8 233.1 30.6 19,6 341.8 29.6 19.1 

109,7 27,3 16,6 e9.1 29,8 18,9 93.6 29.2 17,9 44,4 29.2 17.8 

73,13 26,9 14.3 39,7 27,6 17,9 43,6 29,7 17,0 36.8 28.6 13.2 

40,0 26.4 18,6 6.1 27.2 16,7 29,1 12.9 26.4 9.1 

19,9 26.7 16,6 60,6 27,3 16.1 88,0 11,8 26,4 10,1 

42,6 29,1 16,0 1.2 28,4 14,0 41,9 27,0 13,1 29,7 12.6 

23,7 29,9 17,1 119,9 29.0 17,6 72,9 29.6 14,1 66.4 31,6 16.3 

199,1 29,6 19.4 240.8 27.8 19,1 68,8 31,3 17,6 7e.,6 31.8 17,0 

218,9 30.9 19,4 234,6 29,1 le,e. 124,8 30. e. 18,2 190,0 30.1 17,3 

402.3 27.9 18,6 323,0 27.3 19,7 347.0 88.8 19,6 234,4 30,0 17,6 -_._-
2207.1 29.1 17,3 1962,9 27,9 17,8 1298.9 29,3 16.6 1546.2 29.2 15.6 

---------_. ,.,..._~~-~. __ .-

[\) 
O) 



TabF·la c;', PrincJpais carat(-:?rÍsticas químicas e físicas do :::::0.1 C" 

Late'ssolo Vermelho r'\maT's'le. j::;,J.Jeo C Ty(_, i c HczpLusto)(). 

---,-~------"<"-

PROFVN- pH P Ca z + Mgz + K+ Ai lJ" H S CTC v Ai C GRJlHVLOMETRI A 

DIDADES ARG. SJLTE APEJA TOTAL 
Cem) H ° KCl Cppm) (e.mg/ 100 g de solo) % 

li O",) 

-~._-----_.>->-

00-29 4,90 4,10 4 0,01 0,03 0,03 0,76 2:,09 0,07 2.16 3,2 91,6 0,34 13,3 9,(; 77.2: 

29-60 4,60 4.30 2 0,01 0,03 0,01 0.69 1,66 0,09 1,61 3,1 93,2 0,23 19,6 11,0 09,6 

60-100 4,90 4,30 2: 0,00 0,03 0,01 0,60 1,37 0,04 1,41 2,9 92,6 0,16 20,6 10,3 69,2 

100-160+ 4,90 4,60 2 0,00 0,03 0,01 0,38 1,12 0,04 1,16 3,4 90,6 0,14 21,1 10,2 00,7 

._._--_._---~~-".-~_ ..• _.~,.-

Fósforo extraído por HzSO. 0,6 N 

Metodologia de análises: PLANALStJCAR, 1.979, 

[\1 
'<I 



ment.os, 4 subt..r a t·ament.os e 4- r epet.i çôes, t.otal i zando 64 par-

celas, Cada bloco continha 4 faixas de 50 met.ros de compri-

ment.o represent..ando os quat.ro t.rat.ament.os CT , 
1 

T " , z 
T e T ) 

:3 4-

com doses variáveis de calcário, aplicado em area t.ot.al e 

incorporado com grade 90 dias ant.es do plant.io da cana-de-

-açúcar, Em cada faixa inst.alou-se as quat..ro sub-parcelas 

C15 m de compriment.o cada) represent.ando os subt.rat.ament..os 

CS, S , S e S) onde for am fei t.as apl i cação no sul co, por 
.1 2 :3 4-

ocasião do pl ant..i o, conforme designações a seguir: 

Tr a t. ament. os 

T == sem adição de calcário 
.1 

T = 2 t../ha de calcário em area t..olal 
:2 

T = 4 t,../ha de calcário em área t..ot..al 
:3 

T = 5 t/ha de calcário em área total 
4 

Subtratament.os 

S == 100 kg de S/ha na forma de enxofre element..ar 
1 

S == 200 kg de CaO/ha 
:2 

2H O) 
2 

na forma de gesso agr í col a (CaSo 

" 

S = 100 kg de MgO/ha na forma de sulfat.o de magnésio. mais 
:3 

30 kg de S/ha na forma de enxofre element.ar 

S == 200 kg de CaO/ha + 100 kg de MgO/ha. pelas font..es já 
4-

assinaladas 

o enxofre el ement.ar foi aplicado em S 
1 

e S 
:3 

par a ni vel ar as doses de S com o objet.ivo de isolar o 

efei to dest.e el ement.o nos subt.ra t.ament.os, No S o t.eor de S 
4-



foi um pouco maior, devido a ut,ilização conjunta das rontes 

de cálcio e magnésio. 

Cada parTel a er a compost.a de 7 sul cos de 15 

met.ros de comprimento, com caminhament.o de 2 met.ros e 

espaçament.o de 1,50 met.ros ent.re sulcos. A área t.ot.al da 

parcela f'oi de 157,5 
:2 

m e a area úti 1 de 57,5 
:2 

m, pois foram 

utilizadas na colheit.a apenas as t.rês linhas cent.rais. 

A Figura 1 most.ra o esquema típico de um bloco 

do ensaio e a dist.ribuição dos blocos. 

Figura 1. Esquema de um bloco e dist.ribuição dos blocos. 

3,,0 2,0 15,0 2,0 15,0 2,0 15,0 2,0 15,0 2,0 3,0 
m m m m m m m m m m m 

c c c 
T S a ç: a S a S 9:-0 m 

B '--' 
~ Z :3 ~ 4-

m m m 
1 :-5 o 

i i i 
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r 
T S S S S 9:-0 

d 
n n n m 

:2 :3 
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:1 
h 

4-
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T S m S m S m S 9:-0 m 

u :3 :3 :2 4- ~ 
e e e 

1 :-5 r m 
n n n 

a 
T S t ç: t. S t S 9:-0 "-" m 
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A variedade de cana-de-açúcar utilizada foi a 

NA 55-79, proveniente de viveiro secundário com 11 meseS de 

idade, 

o pl anti o f oi r eal i zado em 16/03/1982, sendo 

efetuado o primeiro corte 16 meses após (15/07/1983). 

o segundo cor'te foi realizado 14 meses após o 

primeiro (28/09/1984). 

o terceiro corte feito 10 meses após o segundo 

( 1 0/07/1 985) . 

Todas as parcelas receberam igualmente por 

ocasião do plantio o adubação de 20, 120 e 100 kg/ha de N, 

P O e K O, respecti vamente, sendo uti 1 i zado como fontes os 
Z !5 2 

adubos Uréia, Fosfato monoamónio e Cloreto de Potássio. 

Os resul tados das análises dos insumos 

utilizados nos tratamentos e subtratamentos foram: Calcário 

dolomí ti co-LAGAMAR, oriundo de Lagamar-MG (32,2% CaO~ 15,6% 

MgO~ 57.5% CaCO ~ 
:3 

32,7% MgCo; 
:3 

89,0% PRND, Sulfato de 

Cálcio (30% CaO e 15% S), Sulfato de Magnésio (16% MgO e 13% 

S), Enxofre Elementar (98% $). 

Três meses após o plantio todas as parcelas 

receberam adubação compl ementar em cobertura de 35 kg de 

N/ha mais 60 kg de respecti vamente como uréia 

cloreto de potássio. 

As soqueiras subsequentes receberam como adu-

bação 80 - 40 - 150 kg/ha de N, p ° e K 0, 
2 !5 Z 

r especti vamente, 

Lendo como fontes a ure1.a, c. monoamónio fosfat.o e o cloreto 

de potássi o. 



3.3. Instalação e Acompanhamento do Experimento 

Três meses após a aplicação mecânica do 

cal cár i o em área total, com di st.r i bui dor em linhas C ti po 

cocho), e incorporação com grade, em faixas de acordo com os 

tr atamentos, r eal i zou-se a sul cação e adubação. também em 

faixas, e a apl i cação no sul co dos subtratamentos (S • 
1 

s, 
z 

S e S ), sendo em segui da di st.r i buí da a cana, em médi a 15 
<1 4 

gemas por metro linear de sulco, picada em toletes de mais 

ou menos três gemas, e coberta com aproximadamente 8 cm de 

terra. 

A cana planLa e soqueiras subsequentes foram 

mantidas no limpo, até o seu fechamenLo através de capinas 

manuais. 

3.4. Avaliações Realizadas 

Para verificar os efeitos dos tratamentos no 

solo ao longo do tempo e no perf'il, foram coletadas amostras 

de solo aos seis, trinta e cinqüenta meses após a aplicação 

do calcário. Essas amostragens foram feitas nas entrelinhas 

de O a 30 e 30 a 50 cm. 

As amostragens nas linhas foram feitas apenas 

aos trinLa e cinqüenta meses após a aplicação do corretivo. 

As amostragens nas entrelinhas foram realiza-

das nas faixas correspondentes aos t,ratamentos, sem dife-

rEmei ação de subtratamento. Enquanto que as amostragens na 
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linha, consideraram cada subtratamento individualmente. Nas 

amos~ras foram realizadas as de~ermínações de P disponível, 

Ca, Hg, K e Al lrocávei s e pH. 

Os resul~ados de análise de solo seguem a me-

lodologia mais usual de extTaçào, para a cana-de-açúcar: 

pH em água: relação solo exlralor de 1:2,5 

Cálcio, Magnésio, Alumínio lrocáveis (e. mg/100 ml de so-

lo) : ext.r ação com sol ução 1 N de KC1, r 121 ação solo ext.r a-

tor de 1: 10. 

P e K: extração com solução de H 50 0,5N, relação 1:10 
2 4-

conforme PLANALSUCAR (1975~. 

Os efei los de lrat.amenlos na plant.a foram ve-

rificados alravés de dados de produt.ividade ct. cana/ha) dos 

lrês cor t.es efet.uados, e anál i ses t.ecnol ógi cas (pol ~:; cana, 

brix do caldo, fibra ~.~ cana~, conforme PLANALSUCAR Cl980). 

Par a efet.uar as anál i ses t.ecnol ógi cas, for am 

colhidas ao acaso, 12 canas cruas, representando a amost.ra 

de cada parcel a. 

Logo após, foi realizada a queima, o cort.e das 

canas e pesadas as t.rês linhas centrais de cada parcela. ou 

seja a ár ea út.i 1 
2 

de 57,5 m , posteriorment.e t.ransformada em 

lonelada de cana por hect.are Cl cana/ha). 



3.5. Análises Estatísticas 

Esquema da análise de variáncia 

CAUSA DE VARIACAo 

B1ocos 

Calcário CT) 

Resíduo C a) 

CParcelas) 

Sub-parcelas CS) 

Int. CT x S) 

Resíduo Cb) 

Total 

GL 

3 

3 

9 

(15) 

3 

9 

35 

53 

Através de test.e F foi verificado a signifi

cância dos tratamentos e subt.ratamentos e interação CT x S), 

na produt.i vi dade de cana (t cana/ha) e Pol % cana. Pelo 

test·e de Tukey foi feita a comparação de médias para 

tratamentos e subtratamentos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Efeitos do Calcário no Solo 

Na Tabel a 1 not.a -se que os í ndi ces anuai s de 

precipit.ação pluviomét.rica e t.emperat.uras, at.ingiram valores 

que at.endiam as necessidades da cult.ura. 

Para avaliar a ação do corret.ivo foram reali-

zadas amost.ragens de solo na ent.relinha e na linha de cana, 

em duas pr of undi dades , e no decor r er do t.empo, conf or me já 

descri t.o. 

Conforme aparece nas Tabelas 3, 4, 5 e 5 a 

aplicação do calcário em área t.otal, aument.ou os t.eores de 

2+ 2 
Ca e Mg + t.rocável no solo, t.ant.o na ent.relinha como na 

linha de cana, esse aument.o foi verificado nas duas 

pr of undi dades ( 0-30 cm e 30-50 cm.), i ndependent.e da dose 

aplicada, sempre em relação ao t.rat.ament.o T , 
i 

os t.eores de 

2..... 2+ 
Ca passaram de 0,05 para 1.24 e. mg/l00 ml e o Mg pas-

sou de 0,02 para 0,84 e.mg/l00 ml, na camada de 0-30 cm, aos 

50 meses, concor dando com r esul t.ados de WI NKLER & BI PSI 

( 1 983), BENEDI NI (1988) e CASTRO (1989). 



Tabela 3. \lalores medios de Ca
2

+ trocável (e. mg/l00ml de so-

lo), de amostragens de solo real i zadas na ENTRE

LINHA, aos 6.30 e 50 meses após a ea1agem para a 

profundidade de 0-30 cm, e aos 30 e 50 meses para 

a profundidade de 30-60 em. 

2 + r Ca ~e.mg/l00 ml de solo) 

TRATAMENTOS 0-30 em 30-60 em 

(área total) 

T 
1. 

T 
z 

T ., 

T 
4 

6 
meses 

0,15 

0,52 

0,73 

0,88 

30 50 30 50 
meses meses meses meses 

0,06 0,06 0,03 0,06 

0,65 0,55 0,15 0,19 

0,95 0,97 0,30 0.29 

1,30 1,24 0,60 0,30 



Tabela 4. 
2+ 

Valores médi os de Mg troeável (e. mg./l00ml de so-

10), de amost-ragens de solo realizadas na ENTRE

LINHA, aos 6,30 e 50 meses após a ealagem para a 

profundi da de de 0-30 em, e aos 30 e 50 meses pi:u-a 

a profundi da de de 30-60 em. 

2+ Mg C e. mg/l00 ml de solo) 

TRATAMENTOS 0-30 em 30-60 em 

(área t.ot-al) 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

T 
4-

6 
meses 

0,11 

0,40 

0,54 

0,68 

30 
meses 

0,05 

0,46 

0,75 

0,95 

50 
meses 

0,02 

0,33 

0,64 

0,84 

30 
meses 

0,02 

0,15 

0,27 

50 
meses 

0,02 

0,13 

0,22 



Tabela 5. Valores médios de 
2"-

Ca . t.r oeá vel C e. mg/l00 ml de 

solo) • de amost.ragens de solo realizadas na 

LINHA, aos 30 e 50 meses após a cal agem, nas 

profundidades de 0-30 em e 30-60 em. 

Ca 
2+ 

Ce.mg/1OO ml de solo) 
TRATA- SUBTRA-
MENTOS T,4MENTOS 0-30 em 30-60 em 

(área t.ot.al) (sul co) 30 50 30 50 
meses meses meses meses 

S 0,03 0,17 0,04 0,07 
;[ 

S 0,09 0,17 0,22 0,11 
T 

:2 

;[ S 0,11 0,15 0,05 0,10 
3 

<:::: 
~, 0,08 0,18 0,07 0,23 

4, 

S 0,60 0.81 0,31 0,18 
;[ 

S 0,52 0,65 0,42 0,30 
T 

2 
~ 

S 0,82 1,02 0,42 0,28 :2 
:3 

S 0,80 0,85 0,35 0,22 
4, 

S 1.25 1,43 0,70 0,33 
1 

S 1,27 1,36 0,82 0,43 
T 

:2 

3 S 1,15 1,52 0,77 0,45 
;3 

S 1.20 1,55 0,75 0,40 
4, 

S 1,50 1,86 0,95 0,52 
1 

T 
S 1,50 

:2 
1,98 0,95 0,52 

4, 
S 1,70 2,08 1,00 0,70 

:3 

S 1,30 1,98 0,75 0,54 
4 



Tabela 5. 

TRATA-
MENTOS 

2+ _ 
Valores médios de Mg t-roeavel ee. mg/100 ml de 

solo) , de amos~ragens de solos realizadas na 

LINHA, aos 30 e 50 meses após a cal agem, nas 

profundidades de 0-30 em e 30-60 em. 

Mg 
z+ Ce.mg/100 ml de solo) 

SUBTRA-
TAMENTOS 0-30 em 30-60 em 

(área tot,al) (sulco) 30 50 30 50 
meses meses meses meSeS 

S 0,05 0,05 0,03 0,04 
1-

S 0,05 0,05 0,02 0,04 
T 2: 

1- S 0,08 0,06 0,05 0,07 
:3 

S 0.09 0,07 0,07 0,05 
4 

S 
1-

0,32 0,38 0,23 0,12 

S 0,40 0,31 0,27 0,08 
T 2 

S 0,51 0,51 0,31 ° ?~ Z , <--.L 
:3 

S 0,58 
-4 

0,40 0,30 0,13 

S 0,72 0,78 0,43 0,27 
1-

S 0,91 0,74 0,50 0,25 
T z 

3 S 0,88 0,87 0,61 0,35 
:3 

S 0.77 0,82 0,57 0,26 
-4 

S 0.97 1,06 0,46 0,42 
:1 

T S 
z 

1,04 1,06 0,59 0,30 
4 

1,17 1,13 0,72 0,48 ::.; 
:3 

ç: 
-' 0,93 1,08 0,46 0,3e. 

4 
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Os teores de cálcio e magnésio na profundidade 

(30-50 cm) nos t.rat.ament.os que receberam calcário foram su-

periores aos da t.est.emunha (Figuras 2 e 3). Est.e fat.o com-

pr ova que houve des10cament.os des tes e1 ement.os da camada 

superficial, onde o calcário foi aplicado, para as camadas 

mais profundas. E comum a lixiviação de bases em solos are-

nosos, pobre em mat.éria orgânica, especialmente quando as 

doses de calcário são elevadas. Result.ados semelhantes foram 

obtidos por E!4BRAPA (1979) e LOPES (1983). 

O processo de lixiviação ocorre com maior fa-

cilidade nos solos arenosos porque de um modo geral possui 

CTC mai s bai xa. 

As Tabelas 3 e 5, mostram que, de uma forma 

2+ ~ 
geral os teores de Ca' trocavel encontrados nas amostragens 

na linha, foram maiores que os encontrados na entrelinha, 

nas duas profundidades, talvez devido ao acúmulo de mat.erial 

vegetal residual nessa posição. 

Enquanto que os teores de 
z+ Mg trocável são 

praticamente iguais, tant.o na entrelinha (Tabela 4) como na 

linha (Tabela 5). 
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I !----------------------------------__________ ~ .1.,,1'-

IJ 
LI 

poses de calcaJlio - tirl<l 

Figura 2. Dislribuiçâ.o do Caz
+- lrocável (e. mg/100 ml de so-

lo) no perfil CO a 30 cm e 30 a 60 cm) em função 

das doses de calcário (l/ha), em amost.ragens rea

lizadas na entrelinha, 50 meses após a cal agem. 
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Figura 3. Dis~ribuição do Mgz+~roeável Ce.mg/l00 ml de so-

lo) no p€.Vfil CO a 30 em e 30 a 60 em) em função 

das doses de calcário (l/ha), em amoslragens rea

lizadas na enlrelinha, 50 meses após a cal agem. 
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Com relação aos eÍeiLos dos subLraLamentos CS 
2 

= 555 kg/ha de Gesso Agrícola), CS = 525 kg/ha de Sul fato 
:3 

de Magnés i o + 30, 5 k g/ha de Enxôf r e El ement.ar) , (S = 555 
4, 

kg/ha de Gesso Agrícola + 525 kg/ha de Sulfato de Magnésio), 

aplicados no sulco, na faixa sem calcário, observou-se que 

proporei onaram di screto aumenLO nos Leores 
2+ z+ 

de Ca e Mg , 

nas duas pr of undi dades , em relação à test.emunha (S = 102 
1 

kg/ha de Enxôfre El ementar), mas praticamente não houve 

diferença entre eles (Tabela 5 e 5), 

A determinação dos teores 
z+ 

de Ca no solo aos 

50 meses, mostrou que, a aplicação do subLraLament.o com 

gesso não alt.erou os t.eores dest.e element.o na profundidade 

de 0-30 em, mas foram super i oreS em reI ação a testemunha na 

profundidade de 30-50 em, indicando uma boa lixiviação de 

z+ 
Ca (Tabela 5), concordando com observaçc.es de DAL Bó et 

alíi (1985), o que pode levar a uma perda de cálcio através 

desse mecani smo. 

Quant.o ao 
z+ 

Mg , foi detect.ado um pequeno au-

ment.o nos teores, na faixa de 4 t./ha de calcário, devido aos 

subLr a Lament.os, evi denci ando-se que par a o caso desse el e-

ment.o a aplicação no sulco, independent.e daquela em área to-

Lal, ainda ocorrem acréscimos (Tabela 7), 

As Figuras 2 e 3 mOSLram que. o efeiLo resi-

dual do correLi vo, fi cou bast.ant.e caract.er i zado, poi s após 

50 meses da aplicação, na camada superficial, os Leores de 

Ca e Mg enconLr ados est.ão aci ma dos ní vei s cr í li cos ( O, 65 ~ 

0,17 a 0,34 e.mg/100 ml de solo) cilados por RODELLA (1984) 
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Tabela 7. Valores médios de pH CH O) de amos~ragens de solo 
z 

realizadas na LINHA, aos 30 e 50 meses após a 

cal agem, nas profundidades de 0-30 e 30-50 em. 

pH CHzO) 
TRATA- SUBTRA-
MENTOS TAMENTOS 0-30 cm 30-50 em 

Cárea ~ot.al) (sulco) 30 50 30 50 
meses meses meses meses 

S 4,25 4,22 3,80 3,92 
1 

S 4,27 4,12 3,55 3,80 
T 

z 
,1 S 4,27 4,15 3,70 3,90 

3 

S 4,30 4,17 3,75 3,92 
4 

S 4,70 5,07 4,00 4,25 
1 

S 4,80 5,05 4,07 4,20 
T 

z 
2 S 5,00 5,30 4,22 4,35 

3 

S 5,10 5,12 4,20 4,17 
4, 

S 5,40 5,90 4,20 4,22 
,1 

S 5,60 5,90 4,32 4,62 
T 

z 
3 S 5,37 5,87 4,52 4,20 

3 

S 5,60 5,77 4,55 4,30 
4 

S 5,25 6,37 4,45 4,67 
1 

T 
S 5,55 6,17 4,57 4.32 

z 
4 <:: 

~, 5,52 6,35 4,77 4,90 
3 

S 5,40 6,50 4,25 4.45 
4, 



e C1,0 e 0,40 e.mg/100 ml de solo) cit.ados por BENEDINI 

(1988), mant.endo ainda o supriment.o necessário dest.es e1e-

ment.os para a cul t.ura da cana-de-açúcar, 

Após o aument.o i ni ci a1 nos t.eores de Ca e Hg 

devido às doses de calcário, na camada de 0-30 cm, pode se 

not.ar que de acordo com as Fi guras 4- e 5, no decorrer do 

t.empo, at.é os 50 meses, esses t.eores prat.i cament.e não se al-

t.er ar am > conf i r mando o qr ande ef ei t.o r esi dual do cor r et.i vo 

nest.as condições, o que também foi verificado por CP~GO et 

alii (1982) e EMBRftPA (1982). 

Quant.o aos valores de pH na Tabela 8, no-
f H o> 

z 
ta-se que, com o aumento de doses de calcário em área tot.al, 

houve elevação dos índices de pH nas duas camadas CO-30 cm e 

30-60 cm), most.rando que os efeit.os da calagem em profundi-

dade além dos 30 cm, não se limit.aram aos acréscimos de cál-

ci o e magnési o. 

A Figura 6, amost.ragem realizada aos 50 meses, 

most.ra um efeito aparentemente linear da aplicação de calcá-

rio sobre o pH do solo, e most.ra que com o aument.o de doses 

houve efei to sobre o pH mesmo na camada mai s profunda, ra-

tificando dados de BATAGLIA et alií (1985), 

Os valores de pH encontrados na profundi da de 

de 30-60 cm ficaram relativamente próximos aos valores en-

contrados na camada de 0-30 cm, o que permite deduzir que 

i ndependent.e de dose, houve di st.r i bui ção bast.ant.e homogênea 

dos efeit.os sobre o pH, desde a superfície at.é os 50 cm de 

profundi dade C Tabel a 8). 
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; . 

Fi gura 6. Valor es de pH no per f i 1 C O a 30 em e 30 a 60 
f H o> 

2 

em) ,na região das entrelinhas, em função das do-

ses de ealc~rio Ct/ha), 50 meses ap6s a cal agem. 
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Na Tabela 7, verifica-se que os sub~ra~amen-

t.os, em reI ação à ~est.emunha, não provocaram al t..erações nos 

valores de pH, nas duas camadas. Era de se esperar, que com 

as font.es ut.ilizadas para o Ca e Mg no sulco, não houvesse 

esse e1ei t..o como aliás t..ambém observado por GUIMARPES 

(1986). En~ret.ant.o onde foi aplicado o enxôfre element.ar era 

provável uma diminuição de pH, o que não ocorreu. 

Conforme Tabel a 8, a aI t.eração no valor de pH 

foi mais int.ensa na camada de 30-60 cm, do que de O a 30 cm. 

I st.o i ndi ca que a ação do corret.i vo f'oi 1 ent.a e propi ci ou 

uma boa 1 i xi vi ação, de f' or ma que com o decor r er do t.empo 

os seus ef'ei t.os se f i zer am sent.i r mai s i nt.ensament.e nas ca-

madas mais profundas. 

,11. sat.uração de alumínio sofreu uma diminuição 

acent.uada, na prof'undidade de 0-30 cm, com o aument.o das 

doses de cal cár i o em área t.ot.al, sendo esse ef'ei t.o menor na 

profundidade de 30-60 cm (Tabela 9). 

Aos 6 meses após a aplicação do corret.ivo, na 

camada de 0-30 cm, já ocorreu uma redução da sat.uração de 

aI umí ni o de 72:;"~ para 31 % com aplicação de 2 t. de cal-

cár i o/ha , t.endo si do r eduzi da a 12% com a apl i cação da dose 

máy..ima de calcário (6 t./haJ conf'orme Tabela 9. 

A Figura 7, most.ra que mesmo aos 50 meses após 

a aplicação do corret.ivo, a sat.uração de alumínio na camada 

de 0-30 cm, 27~; e 4% com 2 e 6 t.on de calcári o/ha , respect.i

vamente, foi mantida abaixo do nível crít.ico C25%) encont.ra-

do para cana-de-açúcar C RODELLA, 1984), evidenciando o efei-
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Tabela 8. Valores médios de pH Cem água), de amostragens de 

solo realizadas na ENTRELINHA. aos 5,30 e 50 meses 

após a cal agem para a profundidade de 0-30 em, e 

aos 30 e 50 meses para a profundidade de 30-50 em. 

TRATAMENTOS 

(área total) 

T 
1 

T 
z 

T 
3 

T 

" 

5 
meses 

4,77 

5,13 

5.32 

5,40 

pH Cágua) 

0-30 em 

30 50 
meses meses 

4,25 4,55 

4,90 5,10 

5,10 5,47 

5,35 5,75 

30-50 em 

30 50 
meses meses 

4,30 4,52 

4,55 5,02 

4,70 5,20 

4,85 5,42 
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Tabel a 9. Valores médi os de sat.uração de aI umí mi o (Ai %), de 

amost.ragens de solo realizadas na ENTRELINHA, aos 

6.30 e 50 meses após a ealagem para a profundidade 

de 0-30 em, e aos 30 e 50 meses para a profundi-

dade de 30-50 em. 

Jü % 

TRATAHENTOS 0-30 em 30-50 em 

(área lolal) 5 30 50 30 50 
meses meses meses meses meses 

T 72 84 88 90 87 
1 

T 31 15 27 55 52 
z 

T 21 8 7 45 48 
:3 

T 
4 12 6 4 30 



lo residual do correlivo, já na camada mais profunda C30-

-60 cm), mesmo para as maiores doses aplicadas, a saluração 

de alumínio foi maior (42~.J, islo é, acima do nível crílico. 

No decorrer do lempo (Tabela 9), houve redu-

ção de saluração de al umí ni o, na camada de 0-30 cm, para 

lodas as doses aplicadas. 

Os subt.rat.ament.os (Tabela 10), nas duas pro-

fundidades, prat.icament.e não foram alt.erados na sat.uração de 

alumínio, em relação à t.est.emunha (S). 
1 

~ + ~ 
Em relaçao ao K t.rocavel CTabelas 11 e 12), o 

aument.o de doses de calcário em área t.ot.al, e adição de sub-

t.rat.ament.os no sulco, não promoveram alt.erações nos t.eores 

dest.e element.o, permanecendo semelhant.es à t.est.emunha (0,08 

e.mg/100 ml de solo). Est.e comport.ament.o foi verificado nas 

duas camadas de solo (0-30 cm e 30-60 cm), nas amost.ragens 

realizadas na linha e ent.relinha, e ao longo do t.empo. Era 

de se esperar que decrescesse o t.eor de pot.ássio CBRAUNER & 

GARCEZ, 1981). 

Para o fósloro CTabela 13), as doses de calcá-

rio em área t.ot.al. não t.iveram inlluência nos valores encon-

lr ados , sendo pr a t·i cament.e i guai s à t.est.emunha. nas duas 

camadas de solo CO-30 em e 30-60 em), permanecendo const.an-

t.es ao longo do t.empo. 

Tant.o para o Pot.ássio como para o Fósforo re-

sult.ados semelhant.es foram obt.idos por PENA~ et ai i i 

(1987) . 
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Figura 7. Valores de Sat.uração de Alumínio CAlU) 
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CO a 30 çm e 30 a 50 em), na região das ent.reli-

nhas, em f unção das doses de cal eár i o( L/ha) , 50 

meses após a cal agem. 



Tabela 10. Valores médios de sat.uração de alumínio CAl.X) , de 

amost.ragens realizadas na LINHA, aos 30 e 50 

meses após a cal agem, nas profundi dades de 0-30 

em e 30-50 em. 

Al CX) 
TRATA- SUBTRA-
MENTOS TAMENTOS 0-30 em 30-50 em 

(área t.ot.al) Csulco) 30 50 30 50 
meses meses meses meses 

S 85 75 88 87 
1 

S 80 75 79 87 
T 

z 
i S 78 76 88 85 

:3 

S 79 74 85 78 
4 

S 28 19 58 72 
í 

S 24 25 51 70 
T 

2 

Z S 15 18 49 53 
3 

S 15 20 51 71 
4, 

S 8 3 30 59 
1 

S 3 3 25 46 
T 

2 

3 S e. 4 25 54 
3 

S 6 5 24 56 
4, 

S 3 3 19 38 
1 

T 
S 4 2 18 48 

2 
4, 

S 2 2 14 25 
:3 

S 4 2 32 44 
4 



Tabela 11. 

TRAT P..l'-1ENTOS 

~54, 

+ Valores médios de K Lroeável (e.mg/l00 ml de so-

lo), de amosLragens de solo realizadas na ENTRE

LINHA, aos 5,30 e 50 meses após a ealagem para a 

prorundidade de 0-30 em, e aos 30 e 50 meses para 

a prorundidade de 30-50 em. 

+ 
K (e. mg/l00 ml de solo) 

0-30 em 30-50 em 

(área LoLal) 5 30 50 30 50 

T 
í 

T 
2: 

T 
3 

T 
.;I. 

meses 

0,08 

0,08 

0,08 

0,08 

meses meses meses meses 

0,07 0,05 0,04 0,04 

0,05 0,07 0,04 0,04 

0,10 0,05 0,04 

0,05 0,05 0,04 0,03 



+ 
Tabela 12. Valores médios de k lrocavel (e. mg/l00 ml de 

TRATA-
MENTOS 

solo) , de amos t.r a gens de solo r eal i zadas na 

LINHA, aos 30 e 50 meses após a cal agem, nas 

profundidades de 0-30 e 30-60 cm. 

K+ (e.mg/l00 ml de solo) 
SUBTRA-
TAMENTOS 0-30 cm 30-60 cm 

(área lot.al) (sulco) 30 50 30 50 
meses meses meses meses 

S 0,09 0,09 0,09 0,06 
1 

S 0,09 0,08 0,08 0,06 
T 

z 
1 S 0,09 0,08 0,07 0,05 

:3 

S 0,10 0,07 0,09 0,05 
4-

S 0,08 0,09 0,07 0,05 
1 

S 0,08 0,10 0,07 0,04 
T 

z 
z S 0,09 0,08 0,08 0,04 

:3 

S 0,09 0,11 0,08 0,05 
4-

S 0,08 0,08 0,07 0,05 
.1 

S 0,09 0,07 0,08 0,05 
T 

z 
:3 S 0,09 0,09 0,09 0,05 

:3 

S 0.09 0,10 0,09 0,05 
+ 

S 0,08 0,08 0,08 0,05 
1. 

T 
S 0,10 

z 
0,08 0,09 0,05 

4 
~ 

:::> 0,12 0,07 0,09 0,04 
:3 

S 0,10 0,06 0,08 0,04 
4-



Tabela 13. Valores médios de Fósforo cpprnO, de amos~ragens 

de solo realizadas na ENTRELINHA, aos 5,30 e 50 

meses após a cal agem para a profundidade de 0-30 

em, e aos 30 e 50 meses para a profundidade de 

30-50 em. 

TRATAMENTOS 

(área t.ot.al) 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

T 
4-

Ô 

meses 

ô 

ô 

6 

P (pprnO 

0-30 em 30-50 em 

30 50 30 50 
meses meses meses meses 

8 5 4- 4-

(3 5 4- 4-

5 5 4- 3 

5 5 -4 -4 



Nas amost.ragens realizadas na linha (Tabela 

14), como era de se esperar devido a adubação no sulco, os 

t.eores de fósforo foram superiores aos encont.rados nas amos-

tr agens na ent.r el i nha , apenas r essal t.ando que os t.eor es ob-

tidos na camada de 0-30 em foram inferiores aos obt.idos na 

profundi dade de 30-60 em, demonst.rando a profundidade da 

adubação. 

4.2. Efeitos da Calagem na Produção de Cana 

No primeiro cort.e, conforme most.ra a Tabela 

1 5, ornai or a ument.o ver i f i c ado f oi de 21 t de cana/ha (41 ~D 

em relação à testemunha, quando foi aplicada a dose máxima 

do corret.ivo (5 t/ha), resultados semelhant.es foram obtidos 

por MARINHO et aLií (1982) e VARGAS (1989). 

Apenas a dose mais baixa (2 t de calcário/ha) 

não diferiu significativament-e da test.emunha. Entre as doses 

aplicadas houve diferença significat.iva apenas entre a dose 

mí ni ma (2 t/ha) e a dose máxi ma (5 t/ha) , conforme dados 

apresent.ados na Tabela 15. 

Quanto aos subtr at.amentos apl i cados no sul co 

de plant.io CTabela 15), apenas o subt-rat.ament.o S (200 kg de 
4-

CaO/ha + 100 kg de MgO/ha), concorreu para um aument.o signi-

ficat.ivo de produtividade de cana em relação à t.est.emunha, e 

em relação ao subtratament.o S (200 kg de CaO/ha), enquanto 
2 

que o aumento de produtividade de S (200 kg de CaO/ha + 100 
4-

kg de MgO/ha) em relação a S (100 kg de MgO/ha + 30 
3 

kg de 
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Tabela 14. Valores médios de Fósforo Cppn0 de amos~ragens de 

solos realizadas na LINHA. aos 30 e 50 meses após 

a ealagem para as profundidades de 0-30 em e 

30-50 em. 

P Cppn0 
TRATA- SUBTRA-
MENTOS TAMENTOS 0-30 em 30-50 cm 

(área ~ot-al) Csulco) 30 50 30 50 
meses meses meses meses 

S 18 23 47 54 
1 

S 11 15 75 81 
T 

z 
1 S 10 17 85 109 

3 

S 9 15 88 85 
4 

S 10 9 50 20 
1 

S 10 7 54 55 
T 

2: 

C' 14 15 70 90 :2 """ :3 

S 12 19 58 121 
4 

S 10 12 120 104 
1 

S 8 14 150 60 
T 

z 
:3 S 13 15 123 90 

:3 

S 12 17 120 95 
4 

S 19 10 150 98 
1 

T 
S 17 26 88 115 

z 
4. 

S 14- 17 86 30 
3 

S 15 12 195 62 
4 
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Tabela 15. CANA-PLANTA C1S? Cort.e':>: Valores de pr oduti vi dade 

Ct cana/ha). 

TRATAMENTOS Ct cana/ha) 

T 51,05 c 
.1 

T 59,16 bc 
z 

T 66,94 ab 
:3 

T 72,37 a 

" 

S 58,20 b 
.t 

S 59,57 b 
z 

S 63,74 ab 
:3 

S 68,01 a 
4 

*' uédi as seguidas de mesma leira em cada col.una 

ment o não diferem si gni fi.cati vamente entre si. 

probabi 1. i.dade pet o i es l e de Tukey. 

dms 

10,19 

7 ~.p ,c,y 

dentro de cada seg

ao nivel de 5% de 



6C. 

S/ha) não foi significaLivo, o que leva a supor que o nível 

de magnési o fosse o mai s li mi LanLe, nas condições desLe 

exper i menLo. 

Cabe ressal t.ar que não houve inLeração enLre 

tratament.os e subLrat.ament.os. 

No segundo corLe (Tabela 16), quando foi apli-

cada amai or dose de cal cár i o (5 L/ha) obt.eve-se amai or 

produtividade, alcançando uma diferença significativa de 28 

t. de cana/ha C80~~), a mais que a t.est.emunha. Todos os t.rat.a-

ment.os di f er i r am si gni f' i ca t.i vament.e da t.esLemunha, mas não 

houve diferença significat.iva entre eles. 

Par a subt.r a t.ament.os, apenas o S (200 kg de 
4 

CaO/ha + 100 kg de t-1g0/ha) diferiu significat.ivamenLe da 

test.emunha (Tabela 16). 

o Lest.e F most.ra que houve int.eraçào de t.rat.a-

ment.os e subt.rat.amenLos. 

Pelo t.est.e de Tukey a 5%, verifica-se que nos 

subt.rat.ament.os com gesso no sulco as melhores r espost.as de 

produção foram obt.idas quando aplicadas as maiores doses de 

calcário em area t.oLal, e quando foi ut.ilizada a menor dose 

(2 t. de calcário/ha) nâo houve diferença significativa em 

1 ~ , reJ..açao a t. es t emunha. 

Enquant.o que, nos subt.raLamenLos com sulfat.o 

de magnésio no sulco, os result.ados de produção foram signi-

ficat.ivament.e superiores a t.est.emunha para t.odos os t.raLa-

ment.os ou doses aplicadas, o que conlirma a hipótese de t.er 

si do o magnési o, o .f a t.or mal s 1 i mi tant.e à pr odução, em re1 a-



TabeI a 15. CANA-SOCA C 2 2 Cor t,e) : Valor es médi os de pr odut.i -

vidade Ct. cana/ha) de trat.amení::..os dentro de svb

tratamentos e subt.rat.ament.os dentro de trat.amen

Los. 

TRAT P.MENTOS Ct cana/ha) dms 

T S 35.4-4- b 
.1 1 

T S 53,62 a 
z i 

11,96 
T S 58,33 a 

3 1 

T S 63,55 a 
4- 1 

T S 40.55 c 
.1 Z 

T S 4-9,18 bc 
z z 

11.96 
T S 55,4-0 ab 

;3 z 
T S 51.29 a 

4- z 

T S 37,88 b 
1 ;3 

T S 58,55 a 
2 3 11,96 

T S 57,37 a 
3 3 

T S 63,14- a 
4- :3 

T S 4-9,17 a 
i 4-

T S 52,03 a 
2 4-

11,96 
T S 59.14- a 

:3 4-

T S 60,4-0 a 
4 4-

T S 35,44- b 
.1 .1 

T S 40,55 ab 
.1 2 

9,63 
T S 37,88 b 

.1 3 

T S 49,17 a 
1 4 

T S 53,52 a 
z .1 

T S 49.18 a 
2 z 

9,63 
T S 58,55 a 

2 3 

T S 52,03 a 
2 4 



Con~inuação Tabela 16, 

TRATAMENTOS C~ cana/ha) dms 

T S 58,33 a 
<I i-

T S 55,40 a 
<I 2 

T '" 57,37 a ~., 

9,63 
<I :.3 

T S 59,14- a 
::J 4-

T S 53,55 a 
4- i 

T S 51,29 a 
4- 2 

T C! 53.14- a -' 
9,63 

4- 3 

T S 50,40 a 
4- 4-

'" Médi.ru:: segu i das d e mesmo. 1. e1. ,o em cada co\. una dent TO de cada s""g

mento não d1.feTem si-gni.ficativamente entre si. 0.0 nivei de 5"% de pro 

bo.bi 1 idade peL o t est e de Tukey, 



ção aos efei~os dos sub~ra~amen~os. 

No ~erceiro corte, conforme a Tabela 17, o 

maior aumen~o de produtividade foi de 25 t de cana/ha em re

lação à ~estemunha, ob~ido com a aplicação da maior dose de 

calcário (5 t/ha), sendo que as ~rês doses aplicadas diferi

ram significativamente da testemunha. 

Os sublratamentos aplicados no sulco não dife

riram significalivamen~e da tes~emunha. 

Ver i f i ca -se que as mai or es pr oduti vi dades f o

ram obtidas com a aplicação das maiores doses de calcário em 

área to~al, ocorrendo nos lrês cortes, concordando com 

V PRGPS (1989). 

Pela Figura 8, observa-se que nos ~rês cortes, 

o aumen~o de doses de calcário, promoveu aumen~o linear na 

produti vi dade da cana-de-açúcar (t cana/ha). Os resul tados 

indicam que a cana-de-açúcar poderia ainda responder à 

aplicação de doses mais elevadas que 5 t de calcário/ha. 

Foi anal i sada t.ambém a soma da produção dos 

três cort.es (Tabela 18 e Figura 9). Esses resul~ados confir

mam os dados ob~idos em cada cor~e, most.rando que as três 

doses utilizadas promoveram aumentos de produ~ividade signi

ficati vamente superiores à test.emunha, sendo obser\.-"ado que a 

mai or dose C 5 t/ha) é si gni fi ca ti vamente super i or à dose 

mais baixa (2 t/ha) e não difere da dose in~ermediária (4 

L/ha). 

Quanto aos subtr atamentos (Tabel a 18), o S 
4 

C 200 kg de CaO/ha + 100 kg de MgO/ha) di fere si gni f i cati va-
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Tabela 17. CANA-RESSOCA C3Q CORTE): Valores médios de produ

Lívídade (L cana/ha). 

TRATAMENTOS CL cana/ha) dms 

T 22,95 c 
1 

35,05 b T 
z 

8,37 
T 

.3 

T 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
.3 

s 
" 

42,40 ab 

47,72 a 

35,64 a 

35,52 a 
5,71 

3Ei, 47 a 

40,50 a 

* Mêdias seguidas de mesma l.etra em cada coluna dentro de 

mento não diferem signifi.cativamente entre si ao nivel 

probabilidade pelo teste de Tukey. 

cada seg

de :5% de 
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Figura 8. Efeit.o de doses de calcário Ct./ha) na produt.ivi

da de de cana Ct. cana/ha). 
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Tabela 18. Cl~ CORTE + 2~ CORTE + 3~ CORTE~; To~al de ~rês 

cor~es. Valores médi os de produ~i vidade C ~ 

ha). 

cana/ 

TRAT ,ô.MENTOS 

T 
.1 

T 
z 

T 
:3 

T 
4 

S 
.1 

S 
z 

S 
:3 

S 
4 

C ~ cana/na) dms 

114,71 c 

148,55 b 
22,52 

155,89 ab 

182,17 a 

145,55 b 

147,59 b 
14,04 

154,45 ab 

153,53 a 

* Médias seguidas de mesma letra em cada col.una dentro de cada 

ment o neto diferem si.gni. fi,cati vamente entre si ao nivel. de 

probabi 1. idade pet. o i est. e de Tukey. 

5eg-

5% de 
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Figura 9. EÍei~o de doses de calcário (~/ha) na produ~ivi

dade de cana (~ cana/ha), soma dos ~rês cort.es. 



ment.e de S (200 kg de CaO/ha) e S (t-est-emunha), e nâo di-
z i 

fere de S (100 kg de MgO/ha + 30 kg de S/ha) , no que se re-
3 

fere à produção de cana por hectare Ct cana/ha) 

A baixa produti vidade de forma geral, tal vez 

possa Ser explicada pela baixa ferlilidade nalural do solo, 

adubação fosfat.ada um pouco deficienle, pr i mei ro culli vo 

nesla área. 

4.3. Efeitos da Calagem nas Características Tecnológicas 

Foram delerminadas a Pol % cana, Brix do Caldo 

e Fibra % cana, conforme aparecem nas Tabelas 19 e 20. 

Considerou-se para efeilo de análises eslalís-

li cas apenas a Pol % cana, e nest.e caso observou-se (Tabel a 

20) que o aumenlo da calagem proporcionou diminuição da pol 

% da cana, diferindo significalivament-e a paI % da cana do 

t-rat.ament-o t-est-emunha em relação àquela dos t-rat.ament.os com 

doses mais elevadas de calcário T e T , ocorrendo apenas no 
:3 4-

1 2 cort-e. 



Tabela 19. Valores médios de Brix do Caldo e Fibra % Cana no 

1 2 e 22 cort.e. 

BRIX DO CALDO FIBRA ~~ CP.N.A 
TRAT. SUBTRAT. 

1 2 Cort-e 2 2 Cort-e 1 2 Cort-e 2 2 Cort-e 

~ 22,9 21,7 11,02 10,42 ..;;> 

i 

S 22,9 21,5 10,39 10,31 
T 

2 

1 
S 22,8 21,7 10,43 10,3ê> 

3 

S 22,9 21,5 10,72 10,38 
" 

<:::: 22,8 21,3 10,90 10,53 '-" 
i 

S 22,5 21,5 10,91 10,55 
T 

2 

2 
S 22,4 21,7 10,91 10,48 

:3 

S 22,9 21,6 10,89 10,61 
4 

S 22,5 21,9 11,09 10,55 
i 

S 22,5 21,6 10,90 10,62 
T 

2 

:3 ,.... 
::;, 22,4 21,7 11,07 10,58 

3 

S 22,3 21,5 11,29 10,55 

" 
S 22,6 21,5 10,90 10,91 

i 

S 22,2 21,3 11,12 10,89 
T 

2 

4 
S 22,6 21,4 11,09 10,86 

3 

S 22,4 21,5 10,71 10,90 
4 
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Tabela 20. Valores de pcl U cana, para tratamentos e subtra-

tamentos, no 1 2 2 2 e 3 2 corte. 

Pol <0.,/ 
-o cana 

TRATAMENTOS 
1 2 Corte dms 2 2 Corte dms 3 2 Corte dms 

T 19,11a 17,57a 17,4Za 
i 

T 18,84ab 17,57a 17,31 a 
:z 

0,46 0,44 0,59 
T 18,55 b 17,58a 17,51 a 

3 

T 18,54 b 17,39a 17,07a 
4 

S 18,9Za 17,55a 17,34a 
1. 

S 18, e,8a 17,45 b 17,30a 
2 0,34 0,18 0,40 

S 18,75a 17,73a 17,Z5a 
3 

S 18,70a 17,57ab 17,40a 
4 

*' Médias seguidas de mesma letra em cada coluna dentro de cada seg-

menio não di.ferem significaií.vamenie entre si. a.o nivel 

probabilida.de pelo teste de Tukey. 

de :5% de 
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5. CONCLUSôES 

Os resulLados obLidos, permíLem concluir que: 

• O aumenLo do suprimenLo de Ca + Mg no solo é o IaLor mais 

imporLanLe para o aument_o da produLi vidade, quando se eIe-

tua a cal agem em solos com bai xos t-eores nesses e1 emenLos. 

• No caso especí I i co dest.e exper i menLo o Leor de magnési o 

foi o faLor mais imporLante da cal agem, condicionando as 

melhores produt.i vidades. 

• A calagem proporcionou aument.o nos t.eores de cálcio e mag

nésio, elevação do pH e diminuição do alumínio do solo, em 

função diret.a das doses aplicadas. Esses eIeit.os t.anLo 10-

ram sent.i dos na camadamai ssuperf i ci al , como at.é 60 cm, 

evidenciando fort.e carreamenLo da ação do calcário para as 

camadas inferiores e uma ação residualque se prolongou at.é 

aos 50 mêses após a aplicação do corretivo. Ist.o demonst.ra 

que o calcário, nest.e tipo de solo, Lem pronunciado e per-

sisLente efeit.o nas camadas inferiores do solo. 



• Houve efeit.o residual dos t.ratament.os do plant.io sôbre as 

produt.i vi dades das soquei ras subsequent.es . 

• A açgo do calc~rio e mesmo o supriment.o adicional de c~l-

cio e magnésio no sulco, apesar de t.erem proporcionado au-

ment.os na produtividade da cana, prat.icament.e ngo t.iveram 

efei t.o na pol v,; cana, ocorrendo apenas uma pequena di mi-

nuiçgo da pol v,; cana no 1 2 cort.e, provavelment.e pelo efei-
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