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RESUMO 

 

A aplicação conjunta do gesso e do calcário melhora a eficiência da correção 
nas características químicas do solo, proporciona desenvolvimento radicular 
profundo atende as exigências nutricionais do milho e da soja. Objetivou-se avaliar a 
influência da calagem e da gessagem no solo e na soja e milho. O experimento foi 
desenvolvido no município de Palotina-PR no ano 2014 até 2016, conduzido em 
blocos casualizados, arranjados em esquema fatorial 4 x 2, com quatro repetições. 
Foram utilizadas 4 doses de calcário calcítico, 0, 1,7, 3,4 e 6,8 t ha-1, e duas doses 
de gesso, 0 e 3 t ha-1. Não houve interação significativa para nenhuma das variáveis. 
O gesso e o calcário proporcionaram elevação dos teores de Ca2+ na camada de 0-
10 cm. O calcário influenciou estatisticamente os níveis de pH em todas as camadas 
do solo, redução dos teores de Al3++H+ e a saturação de bases (V%) na camada de 
0-10 cm. Apesar de melhorias nas propriedades químicas do solo, as condições 
ambientais limitaram a resposta em produtividade da soja e do milho safrinha. 

 

Palavras-chave: Produtividade. Solo. Fertilidade.  
 
 
 
 
 

  



ABSTRACT 

 
The joint application of phosphogypsum and limestone improves the correction 
efficiency of soil chemical characteristics, providing a deep root development that 
meets the nutritional requirements of corn and soybean. The objective of this study 
was to evaluate the influence of phosphogypsum and limestone on soil and soybean 
and corn crops. The experiment was carried out in the municipality of Palotina-PR in 
the year 2014 to 2016, conducted in randomized blocks, arranged in a 4 x 2 factorial 
scheme, with four replications. Four rates of calcitic limestone were used, 0, 1.7, 3.4, 
and 6.8 t ha-1, and two rates of phosphogypsum, 0 and 3 t ha-1. There was no 
significant interaction for any of the variables. The phosphogypsum and limestone 
provided elevation of Ca2+ contents in the 0-10 cm layer. The limestone statistically 
influenced pH levels in all soil layers, reduction of Al3+ + H+ contents and base 
saturation (V%) in the 0-10 cm layer. Despite improvements in soil chemical 
properties, environmental conditions limited the grain yield response of soybean and 
maize crops. 
 

Keywords: Grain yield. Soil. Fertility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os Latossolos representam 31,49% dos solos Brasileiros, apresentando 

características físico-químicas adequadas para a exploração agrícola, sendo a 

classe de solos mais explorada (IBGE, 2007). Segundo Quaggio (2000) a maioria 

dos solos apresenta acidez natural que reduz pela metade a produtividade, devido a 

presença de H+ na solução do solo, acidificando o solo e ocasiona desiquilíbrio na 

disponibilidade de nutrientes e apresentam níveis tóxicos de Al3+ e Mn2+. 

O solo pode ser acidificado pela dissociação do gás carbônico do solo, 

liberando H+ que libera um cátion trocável lixiviado em HCO3-; o uso de fontes de 

nitrogênio que liberam H+ para a solução do solo; a hidrólise do Al3+ libera H+; a 

decomposição da matéria orgânica libera amônia e ocasiona a acidificação 

semelhante aos adubos nitrogenados; a chuva pode lixiviar o Ca e o Mg, 

consequentemente ocorre a substituição destes elementos por Al, Mn e H na 

solução; algumas secreções das raízes das plantas são ácidas, ocasionando assim 

a acidificação. (QUAGGIO, 2000; MEURER, 2012). 

O principal sintoma ocasionado pelos efeitos diretos e indiretos da acidez é a 

limitação do crescimento radicular e consequentemente a produtividade da soja e do 

milho, ocasionado pela elevação dos níveis tóxicos de Al3+ e a lixiviação do Ca2+, 

elemento indispensável para formação de tecidos vegetais (EMBRAPA, 2010). O 

manejo agrícola mais eficiente para sanar este problema é a calagem juntamente 

com a gessagem. (NOVAIS, 2007; MEURER, 2012).  

A calagem tem a função de elevar o pH e reduzir os níveis de alumínio 

toxico e fornecer Ca2+ e Mg2+ para o solo (RONQUIM, 2010). O comportamento do 

Mg2+, Ca2+ e do K+ é semelhante no solo, devido a suas cargas eles ficam 

adsorvidos aos coloides da camada superficial do solo. Em muitos casos a calagem 

não é suficiente para elevar os níveis de Ca2+, principalmente em profundidade, ao 

mesmo tempo em que eleva o pH a níveis ideais, sendo necessário conciliar com a 

gessagem. (NOVAIS, 2007; EMBRAPA, 2010). 

A gessagem tem como principal característica fornecer Ca2+ e SO4
-2, reduzir 

a saturação de alumínio toxico formando pares iônicos que o torna indisponível nas 

camadas superficiais e principalmente nas camadas mais profundas do solo, por ser 

um produto muito móvel no solo, aprofundando o sistema radicular da soja e do 
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milho nas camadas mais profundas, por elevar os níveis de Ca2+ e reduzir os níveis 

de Al3+. (SOUSA et al. 1996; NOVAIS, 2007; RONQUIM, 2010). 

Baseado no trabalho de Caires et al. (2003) a aplicação conjunta do gesso e 

do calcário corrige as características químicas do solo, proporcionando 

desenvolvimento radicular profundo da soja e do milho e atendendo as exigências 

nutricionais, garantindo assim produtividade superior, principalmente em períodos de 

estresse hídrico. Com isso, objetiva-se avaliar a influência da aplicação conjunta do 

gesso e do calcário na produtividade da soja e do milho, e seu comportamento no 

solo. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Objetivou-se avaliar a influência da calagem e da gessagem no solo e nas 

culturas da soja e do milho. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever o pH, Ca, Mg, S, K, P, S e V% nas camadas de 0-0,1 m, 0,1-0,2 m e 

0,2-0,4 m do solo. 

 

 Avaliação da produção do milho safrinha e da soja após dois anos da aplicação 

do calcário e do gesso. 
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3 METODOLOGIA 

 

O experimento foi desenvolvido no município de Palotina-PR, que possui 

clima Cfa. Solo Latossolo Vermelho eutroférrico com textura argilosa (EMBRAPA, 

1999). Relevo ligeiramente ondulado, e altitude de 335 m acima do nível do mar, e 

pluviometria média de 170 mm por mês, e temperatura média de 21 a 22 ºC. 

(CAVIGLIONE, 2010). 

O trabalho foi conduzido em blocos casualizados, arranjados em esquema 

fatorial 4 x 2, com quatro repetições. O primeiro fator foi constituído de quatro doses 

de calcário calcítico (65% de PRNT), 0, 1,7, 3,4 e 6,8 t ha-1, e o segundo fator de 

duas doses de gesso (28% de CaO e 19,1% de S), 0 e 3 t ha-1, sendo aplicados um 

mês antes da semeadura da soja, safra 2014/2015. As avaliações do presente 

experimento consistiram do segundo ano após a aplicação, ou seja, soja safra 

2015/2016 e milho safrinha 2016. Cada parcela apresentou 7 m de comprimento e 

4,5 m de largura.  

A propriedade possui sistema de plantio direto consolidado, sem sinais de 

erosão do solo. Após a implantação do experimento foi cultivado soja Monsoy 6210 

IPRO e na safrinha o milho AG 8500 consorciado com Brachiaria ruziziensis. Os 

manejos culturais utilizados nos dois anos foram os mesmos, como é descrito a 

seguir.  

A soja Brasmax Ponta IPRO (7166 RSF), foi semeada no dia 15 setembro 

de 2015, com espaçamento de 0,5 m e população de 280 mil plantas ha-1. Foi 

utilizado 140 kg ha-1 de MicroEssentials (08-40-00) aplicado na linha, 100 kg ha-1 de 

cloreto de potássio (00-00-60) aplicado a lanço 30 dias após a semeadura.  

O milho AG 8500 foi semeado em 12 de abril de 2016, com espaçamento de 

0,5 m e população de 60 mil plantas ha-1. Utilizou-se 200 kg ha-1 do formulado 10-

15-15 aplicado na linha, adubação de cobertura foi utilizado 100 kg ha-1 de SuperN 

(00-00-45) aplicado no estádio V6 (sexta folha).  

As primeiras avaliações foram realizadas no segundo ano após implantação 

do experimento. Para as avaliações de produtividade em ambas as culturas foram 

descartadas duas linhas da bordadura e um metro de cada extremidade, sendo 

colhido o interior da parcela. O solo foi coletado após a colheita do milho nas 

profundidades de 0-0,1 m, 0,1-0,2 m e 0,2-0,4 m, foi determinado os teores de 
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cálcio, magnésio, H+Al, enxofre, potássio, fósforo e pH em CaCl2 de acordo com 

metodologia proposta por Pavan et al. (1992).  

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 

pela análise de regressão, para doses de calcário, e teste F, para a gessagem, 

ambos a 5 % de probabilidade.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ANÁLISE DE SOLO 

Não houve interação significativa para nenhuma das variáveis. O gesso 

aumentou significativamente os teores de Ca2+ na camada de 0-0,1 m. Os teores de 

enxofre foram superiores em comparação a dose zero de gesso em todas as 

camadas, sem apresentar significância (Tabela 1). Foi realizado analise do Al3+ 

toxico, mas a sua presença não foi observada em nenhum tratamento.  

 

TABELA 1 – ANÁLISE QUÍMICA DO SOLO APÓS APLICAÇÃO DOS TRATAMENTOS. 

  pH H+Al K Ca Mg CTC V% P S 

  CaCl2 ------------------- cmolc dm-3 --------------- % -- mg dm-³ -- 

Gesso (t ha-1) 0-0,1 m 

0,0 4,9 4,2 0,20 5,08 b 2,1 11,5 63,4 26,8 7,6 

3,0 5,0 3,5 0,21 6,43 a 1,9 12,1 70,2 34,3 8,9 

Calcário (t ha-1)                   

0,0 4,9 4,2 0,20 5,1 2,1 11,5 63,4 26,8 7,6 

1,7 5,8 2,4 0,18 5,7 2,1 10,4 77,3 34,9 8,0 

3,4 5,8 2,3 0,18 6,0 2,6 11,0 79,7 16,5 7,5 

6,8 6,8 1,4 0,22 8,2 2,0 11,8 87,9 23,1 8,5 

CV% 8,6 30,0 31,2 17,3 23,3 9,8 8,8 51,0 37,5 

 
0,1-0,2 m 

 
Gesso (t ha-1)                   

0,0 4,9 3,1 0,12 4,8 1,9 9,9 67,9 6,5 13,4 

3,0 4,7 3,8 0,13 4,8 1,7 10,4 63,3 8,8 19,3 

Calcário (t ha-1)                   

0,0 4,9 3,1 0,12 4,8 1,9 9,9 67,9 6,5 13,4 

1,7 5,0 3,1 0,15 5,2 1,9 10,3 69,4 8,4 13,2 

3,4 5,0 3,0 0,08 4,9 1,7 9,6 69,0 4,5 11,5 

6,8 5,4 2,5 0,11 5,3 2,2 10,1 73,8 4,6 13,0 

CV% 7,9 22,6 37,6 20,8 23,2 8,8 10,8 60,6 45,1 

 
0,2-0,4 m 

 
Gesso (t ha-1)                   

0,0 5,2 2,6 0,07 5,2 1,9 9,7 72,9 5,4 14,2 

3,0 5,2 2,8 0,08 5,0 1,9 9,8 71,2 4,7 17,2 

Calcário (t ha-1)                   

0,0 5,2 2,6 0,07 5,2 1,9 9,7 72,9 5,4 14,2 

1,7 5,2 2,4 0,09 5,5 1,6 9,6 74,3 5,3 15,5 

3,4 5,3 2,3 0,05 4,8 2,3 9,5 75,3 2,8 13,3 

6,8 5,6 2,2 0,08 6,1 1,5 9,8 77,1 2,7 13,0 

CV% 4,5 11,8 57,5 22,5 31,4 10,2 6,1 85,8 46,8 
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Segundo Serafim et al. (2012) após a aplicação do gesso ocorre sua 

dissociação, sendo que o cálcio se adsorve aos coloides e fica na solução do solo, 

permanecendo na superfície devido sua baixa mobilidade. O sulfato é móvel no solo, 

devido sua carga negativa pode lixiviar Ca2+ e Mg2+, e caso o pH esteja ácido como 

foi observado é gerado mais cargas positivas, que retém o íon SO4-, reduzindo a 

lixiviação.  

Pauletti et al. (2014) observaram acumulo de cálcio em um latossolo 

vermelho-amarelo na camada de 0-0,1 m após 36 meses da aplicação de gesso, 

independente do tratamento utilizado (0-12 t há-1), nas demais camadas ocorreu 

aumento do cálcio de acordo com o tratamento. O mesmo foi observado para os 

níveis de Mg2+, que foi mais significante após 72 meses da aplicação do gesso.  

Segundo Bissani et al. (2008) 75% do enxofre é proveniente da 

decomposição da matéria orgânica, com destaque para as leguminosas, que 

possuem alto teor proteico. A fonte de enxofre não está ligada apenas ao gesso, o 

aumento dos teores no perfil do solo terá influência menor com as doses de gesso.  

A aplicação de calcário proporcionou o aumento significativo dos teores de 

cálcio na camada de 0-0,1 m (Figura 1a),  sendo que nas demais camadas ocorreu 

aumento do cálcio, sem significância. Em solos argilosos o cálcio possui uma baixa 

movimentação no perfil do solo, devido às cargas da matéria orgânica e dos 

coloides. (VITTI et al. 2006).  

De acordo com Caires et al. (2003) o pH ácido na camada superficial retarda 

a movimentação do HCO3
- juntamente com Ca+2. Alterações em profundidade 

proporcionadas pela calagem só foram observadas com pH de 5,2-5,6 na região 

superficial. (RHEINHEIMER et al. 2000; PÖTTKER, BEN, 1998; SORATTO, 

CRUSCIOL, 2008).  

Foi observado diferença estatística dos níveis de pH em todas as camadas 

do solo (Figura 1b). O calcário corrigiu o pH da acidez ativa do solo, que representa 

os íons H+ da solução do solo, a OH- liberada do calcário se liga ao H+ aumentando 

pH. Ocorre alterações significativas do pH nas primeiras camadas do solo após dois 

anos de aplicação do calcário. (COSTA, 2015; CAIRES et al. 2000). 
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FIGURA 1 – ACIDEZ DO SOLO EM FUNÇÃO DE DOSES DE CALCÁRIO (*: p < 0,05 e **: p < 0,01). 

  

  

 

Observou-se efeito significativo da calagem na acidez potencial nas 

camadas de 0-0,1 m e de 0,2-0,4 m (Figura 1d). A acidez potencial, que é formada 

pelos íons Al3+ + H+ adsorvidos nos coloides e na matéria orgânica, é corrigida pelo 

OH-, que iram interferir na CTC e no V% do solo. Costa (2015) observou redução 

dos teores de Al3++H+ na profundidade de 0,6 m em um latossolo vermelho 

distroférrico, após dois anos da aplicação do calcário.  

Constatou-se o aumento da saturação de bases (V%) na camada de 0-0,1 m 

(Figura 1c). É refletida pelo aumento do pH e dos teores de Ca+2, que substituiu o 

H+Al3+ ligados aos coloides e matéria orgânica. Ocorreu aumento do V% nas 

camadas inferiores, mas não significativos. O V% é influenciado pelo aumento dos 

teores de cálcio e magnésio, como estes cátions possuem baixa mobilidade, o 

aumento do V% nas camadas inferiores não apresentou significância. (NATALE et 

al. 2007).  

O magnésio não apresentou diferença estatística nos seus níveis (Tabela 1), 

isto já era esperado pois foi utilizado o calcário calcítico, que apresenta 53% de CaO 

e apenas 3% de MgO. De acordo com Silva et al. (1998) a aplicação de doses de 

calcário calcítico e gesso não afetaram significativamente os níveis de magnésio no 
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solo. O gesso aplicado na dosagem correta não causa movimentação do magnésio 

no perfil do solo. (GOMES et al. 2001). 

Os teores de fósforo não apresentaram diferença significativa (Tabela 1). Em 

solos ácidos os teores de P podem ser reduzidos com a fixação do oxido de 

alumínio e oxido de ferro, se tornando insolúveis. O pH não apresenta relação com 

os níveis de P, está relacionado com a presença de óxidos de ferro e alumino.   

Os teores de potássio não apresentaram diferença estatística (Tabela 1). A 

utilização de doses de gesso recomendadas para cada solo não altera os níveis de 

potássio (GOMES et al. 2001). Flora et al. (2007) observaram que a aplicação do 

calcário reduz a movimentação do potássio, caso não for realizado adubação 

potássica os níveis de K permaneceram iguais.  

 

4.2 PRODUTIVIDADE 

Não foi observada diferença significativa na produção da soja (Tabela 2), 

sendo que as condições ambientais limitaram a resposta em produtividade. A 

ausência de resposta foi devido à plasticidade fenotípica da soja, aliado à boa 

disponibilidade hídrica durante o período. (PESSONI, 2012; RAMPIM et al. 2011).   

 

TABELA 2 – PRODUTIVIDADE MÉDIA DA SOJA SAFRA 2015/2016 E DO MILHO SAFRINHA 2016 
(KG HA-1). 

  Soja Milho 

Gesso (t ha-1)     

0 3896 1896 

3 3816 2099 

Calcário (t ha-1)     

0 3895 1896 

1,7 4078 1914 

3,4 3854 2492 

6,8 3675 1584 

 

O Paraná teve recorde histórico na produção de soja na safra 2015/2016, 

influenciado pelas chuvas regulares e reduzido número de eventos climáticos 

desfavoráveis para o cultivo da soja. (CONAB, 2016). 

Segundo Rampim et al. (2011) e Pessoni (2012), independente da dose de 

gesso no solo argiloso e argiloarenoso, a soja não apresentou diferença significativa 

na sua produtividade. Ao sofrer interferência de um veranico a soja apresentou 
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produtividade superior com a aplicação do gesso, resultante de um sistema radicular 

mais profundo. (SOUSA et al. 1996).  

A aplicação de calcário e gesso não influenciou significativamente a 

produtividade do milho (Tabela 2). A baixa produtividade do milho foi ocasionada 

pela seca após o plantio, geada e ventos que ocasionaram o tombamento de plantas 

na fase reprodutiva (Estádio do pendoamento). 

O déficit hídrico no período vegetativo afeta a produtividade do milho, pois 

reduz a área foliar, reduzindo a produção de fotoassimilados e a biomassa 

(SANTOS, CARLESSO, 1998). Os danos são de caráter permanente em plantas de 

crescimento determinado, impossibilitando a recuperação dos danos, já que o 

potencial produtivo é determinado na fase vegetativa. (BEGG, TURNER, 1976). 

A geada causa danos fisiológicos no milho, através do congelamento dos 

feixes vasculares periféricos e do protoplasma em seguida, caso a célula possua 

alta porcentagem de água, ocorre a formação de cristais que destroem o citoplasma 

(TAIZ, ZEIGER, 2009). O estádio do pendoamento é o período mais crítico do 

desenvolvimento do milho, pois o pendão e todas as folhas estão vulneráveis. 

(MAGALHÃES, DURÃES, 2006).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aplicação de gesso aumenta o teor de Ca do solo, contudo, considerando 

um solo sem problemas com Al tóxico, o gesso não proporciona aumento de 

produtividade. 

A aplicação de até 6,8 t ha-1 de calcário em superfície é eficiente em corrigir 

a acidez do solo e elevar o teor de Ca até a profundidade de 0,4 m. 

Apesar de melhorias nas propriedades químicas do solo, as condições 

ambientais limitaram a resposta em produtividade das culturas, tanto pela boa 

disponibilidade hídrica na soja como por condições muito adversas no milho.  
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