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RESUMO 

 

AGUIAR. Vinícius Faúla. Aplicação de corretivos de acidez e condicionador do solo na 

implantação de Megathyrsus maximus cv. Mombaça. 2019. 37p. (Dissertação - Mestrado em 

Produção Vegetal) - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 

2019. 

 

 

A acidez encontrada em grande parte dos solos brasileiros representa um dos principais 

fatores capazes de reduzir seu potencial produtivo. O objetivo desse trabalho foi avaliar o 

efeito das correções do solo efetuadas com calcário e silicato de cálcio e magnésio aliados ou 

não à aplicação do gesso agrícola para implantação de Megathyrsus maximus Jacq. cv. 

Mombaça. O experimento foi conduzido em casa de vegetação em São João Evangelista, MG. 

O plantio foi realizado em tubos de PVC de 0,15 m de diâmetro por 0,60 m de altura, 

compostos por seis anéis de 0,10 m, utilizando o horizonte B de um Latossolo Vermelho 

distrófico. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com sete tratamentos e 

quatro repetições. Foram utilizadas duas fontes de corretivo, calcário magnesiano e silicato de 

cálcio e magnésio; e três métodos de aplicação, corretivo incorporado de 0 a 0,20 m sem 

gesso agrícola, corretivo e gesso incorporado de 0 a 0,20 m e corretivo incorporado de 0 a 

0,20 m com gesso superficial e tratamento controle, sem aplicação de corretivos e gesso 

agrícola. Na parte aérea da forrageira, o silicato com gesso agrícola proporcionou uma maior 

massa seca, já no sistema radicular, o calcário com gesso incorporado resultou em maior 

massa seca. Os melhores resultados de pH, teores de Ca, Mg, Al e saturação por bases no solo 

foram obtidos com a aplicação do calcário e gesso incorporado a 0,20 m de profundidade. O 

gesso foi eficiente no aumento dos teores de sulfato e Ca ao solo, assim como o silicato na 

elevação dos teores de Si no solo. A aplicação de calcário com gesso agrícola incorporados 

apresentou os melhores efeitos de correção do solo e gessagem para implantação de 

Megathyrsus maximus cv. Mombaça. 

 

Palavras-chave: Calagem. Silicatagem. Gessagem. Forrageira. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

AGUIAR. Vinícius Faúla. Application of soil acidity correctives and conditioners in the 

implantation of Megathyrsus maximus cv. Mombaça. 2019. 37p. (Dissertation - Master in 

Plant Production) - Federal University of the Jequitinhonha and Mucuri Valleys, Diamantina, 

2019. 

 

 

The acidity found in most of the Brazilian soils represents one of the main factors capable of 

reducing its productive potential. The objective of this work was to evaluate the effect of soil 

corrections made with limestone and calcium and magnesium silicate allied or not to the 

application of the gypsum for implantation of Megathyrsus maximus Jacq. cv. Mombaça. The 

experiment was conducted in a greenhouse in São João Evangelista, MG. The planting was 

carried out in PVC pipes of 0.15 m in diameter by 0.60 m in height, composed of six 0.10 m 

rings, using the B horizon of a Rhodic Hapludox. The experimental design was a randomized 

block with seven treatments and four replications. Two sources of corrective, magnesium 

limestone and calcium and magnesium silicate were used; and three methods of application, 

incorporated corrective from 0 to 0.20 m without agricultural plaster, corrective and 

embedded plaster from 0 to 0.20 m and corrective incorporated from 0 to 0.20 m with 

superficial plaster and control treatment, without application of correctives and agricultural 

plaster. In the aerial part of the forage, the silicate with agricultural gypsum provided a greater 

dry mass, already in the root system, the limestone with incorporated gypsum resulted in a 

greater dry mass. The best pH, Ca, Mg, Al and base saturation levels were obtained with 

limestone and gypsum at 0.20 m depth. The gypsum was efficient in increasing the sulfate and 

Ca contents to the soil, as well as the silicate in the elevation of Si contents in the soil. The 

application of limestone with incorporated gypsum presented the best effects of soil 

correction and plaster for implantation of Megathyrsus maximus cv. Mombaça. 

 

 

Key words: Liming. Silicatization. Gypsum. Forage. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

Na agricultura, a correção do solo é uma prática de baixo custo por hectare, tendo 

como principal foco o aumento da produção com melhoria nas características químicas e até 

mesmo físicas dos solos. Aliada a baixa fertilidade encontrada nos solos brasileiros, essa 

prática pode ser considerada um investimento, sendo necessária a utilização das tecnologias já 

conhecidas ou a associação com inovações tecnológicas previamente testadas.  

Os solos brasileiros apresentam boas propriedades físicas, mas quimicamente são 

solos com baixa fertilidade natural. O ponto positivo é que melhorados quimicamente, de 

acordo com a intensidade de uso prevista para cada cultura, apresentam grande potencial 

agrícola, com possibilidade de alta tecnificação e produtividade. Assim, a correção da acidez 

do solo é o primeiro passo, resultando no fornecimento de cálcio, magnésio e íons OH- na 

solução do solo, neutralizando H+ e o Al3+ tóxico, que precipita em Al(OH)3 não tóxico às 

plantas, aumentando os valores de pH em água e saturação por bases, além de reduzir os 

teores de saturação de alumínio. 

Os insumos empregados como corretivos de acidez do solo são basicamente os 

óxidos, hidróxidos, silicatos e carbonatos, aliados ou não a aplicação de um condicionador do 

solo, como o gesso agrícola. Entretanto, os trabalhos com a utilização do calcário, silicato e 

condicionador de subsuperfície, avaliando diferentes métodos de aplicação nas mesmas 

condições de clima, solo e irrigação não são comuns. Tendo como indicadora uma gramínea 

de média a alta exigência nutricional como o Megathyrsus maximus cv Mombaça, possibilita 

a avaliação de dados de parte aérea, sistema radicular e solo. Fatores que resultam em um 

ótimo embasamento para a comparação desses insumos. Muitas vezes são considerados 

somente os dados de produção da cultura ou diferenças na fertilidade do solo, 

desconsiderando ainda dados relevantes, como o teor de silício. Mas nessa constante busca 

por maiores produtividades e maiores ganhos em meio aos cortes nos custos de produção, 

pequenos valores antes irrelevantes, hoje fazem diferença na cadeia produtiva.  

O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito das correções do solo efetuadas com 

calcário e silicato de cálcio e magnésio aliados ou não à aplicação do gesso agrícola para 

implantação de Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs cv. Mombaça. 

2 INTRODUÇÃO 

A acidez encontrada em grande parte dos solos brasileiros representa um dos 

principais fatores capazes de reduzir seu potencial produtivo. Para corrigir essa acidez são 

aplicadas substâncias capazes de neutralizar prótons da solução do solo (CASTRO; 
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CRUSCIOL, 2015), sendo empregados os óxidos, hidróxidos, silicatos e carbonatos, tendo o 

calcário como um dos materiais mais utilizados (ALCARDE, 1992).  

A calagem tem como objetivo a correção da acidez do solo, fornecer cálcio e 

magnésio, diminuir as concentrações tóxicas de alumínio e manganês e melhorar as 

propriedades físicas e biológicas do solo (CASTRO et al., 2016). Desta forma propicia 

melhores condições para a decomposição da matéria orgânica liberando nitrogênio, fósforo, 

enxofre e boro, aumentando a eficiência no aproveitamento dos nutrientes (DE VARGAS et 

al., 2019). Com essas melhorias nas condições químicas do solo, a calagem possibilita uma 

maior proliferação de raízes, com reflexos positivos no crescimento da parte aérea das plantas.  

No entanto, o calcário não é um material com alta solubilidade e seus 

componentes dissociados apresentam mobilidade limitada no solo, o que restringe os efeitos 

da correção nas camadas superficiais do solo (CASTRO; CRUSCIOL, 2015). Neste caso 

outros materiais podem ser aplicados para correção da acidez, desde que o produto apresente 

componentes neutralizantes. 

O silicato de cálcio (Ca) e magnésio (Mg) pode ser utilizado como corretivo de 

acidez do solo e como fonte de Ca e Mg, em substituição completa ou como complemento ao 

calcário. O uso das escórias se torna importante à medida que são provenientes de 

subprodutos de siderurgia, constituindo assim, as fontes mais baratas e abundantes de 

silicatos, o que significa que tanto em grandes como em pequenas propriedades, seu uso não 

resultará em aumentos nas despesas de quem adotar sua utilização (ALCARDE, 1992).  

Algumas vantagens do silicato incluem maior taxa de reação e mobilidade no 

solo. Fornece ainda o silício, elemento benéfico encontrado na solução do solo na forma de 

ácido monosilícico (H4SiO4) (NOVAIS et al., 2007). Na planta esse elemento aumenta a 

tolerância às pragas, doenças, metais pesados e alumínio tóxico (DONCHEVA et al., 2009; 

VACULÍK et al., 2009; PRABAGAR; HODSON; EVANS, 2011). As plantas se tornam mais 

eretas, diminui as perdas de água pela evapotranspiração, promove elevação dos teores de 

clorofila e a eficiência fotossintética é melhorada (CASTRO; CRUSCIOL, 2015; PULZ et al., 

2008). Por meio da deposição de uma camada de sílica amorfa abaixo das células 

epidérmicas, o Si reduz a transpiração e se torna uma barreira mecânica, dificultando o ataque 

de insetos e a infecção de patógenos (MALAVOLTA, 2006; NOVAIS et al., 2007). O que 

pode melhorar a estabilidade do rendimento da cultura como consequência da maior 

tolerância a estresse biótico e abiótico, como déficit hídrico, uma vez que quase todas as 

regiões produtoras de grãos no Brasil estão sujeitas à seca, principalmente no cerrado 

(CASTRO; CRUSCIOL, 2013, 2015). Assim, a aplicação de silicato é uma ótima alternativa 
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para melhorar as características do solo até mesmo em áreas implantadas, dada a sua maior 

mobilidade comparada ao calcário (CASTRO et al., 2017; HONTORIA et al., 2018).  

No entanto, apesar da frente de alcalinização do silicato que aumenta o pH do solo 

em menor período que o calcário (CASTRO; CRUSCIOL, 2015), para culturas que 

apresentam um sistema radicular volumoso, como algumas forrageiras, principalmente, as de 

grande porte como o Megathyrsus maximus cv Mombaça (GUEDES et al., 2018), o uso de 

um condicionador de subsuperfície proporciona um maior volume de solo a ser explorado. 

Normalmente a aplicação dos corretivos é feita superficialmente ou de 0-0,20 m e 

embora tenham eficiência na correção, eles apresentam baixa movimentação no perfil do solo, 

ficando a sua ação restrita à camada de aplicação. No entanto, sua movimentação reduzida é 

compensada pela maior concentração na superfície do solo que recebeu este insumo. Nesse 

caso, o uso do gesso agrícola (CaSO4.2H2O) como condicionador da subsuperfície tem sido 

frequentemente adotado (SILVA et al., 2015).  

O gesso agrícola é um sal neutro subproduto da indústria de fertilizantes 

fosfatados concentrados e embora seja um ótimo condicionador de solo, sua aplicação não 

corrige o pH e nem fornece Mg (CHAVES, 2010; PRIMAVESI, 2004; VALE et al., 1997). 

Mas, o fornecimento de Ca e S e a neutralização do Al tóxico pelo sulfato (SO4
2-), promovem 

uma amenização das limitações químicas do solo e favorecem o crescimento radicular e parte 

aérea (RAMOS GUELFI et al., 2013). 

Com sua solubilização no solo, o íon sulfato do gesso, formando pares iônicos 

móveis com as bases do solo, desce no perfil com as águas de percolação, aumentando a 

saturação por bases e neutralizando o alumínio tóxico, melhorando assim, o ambiente 

radicular em profundidade (CARVALHO; RAIJ, 1997). Isso permite maior contato entre o 

corretivo e as fontes de acidez, resultando num efeito adequado da prática da correção, o que 

deve garantir o eficiente aproveitamento de água e de nutrientes contidos nessas camadas 

(RAMOS GUELFI et al., 2013) refletindo em uma maior produtividade. 

O nível tecnológico ou a intensidade de uso do sistema de produção tem relação 

direta com as características da forrageira, como a produtividade, o valor forrageiro e o 

requerimento nutricional (CANTARUTTI et al., 1999). Sistemas de alto nível tecnológico são 

aqueles em que as pastagens são divididas em piquetes, sob manejo rotacionado e recebendo 

insumos, fertilizantes, corretivos e água, o que possibilita o aumento na taxa de lotação, de 

acordo com a forrageira utilizada (NOVO; CAMARGO; RIBEIRO, 2014). 

Na fertilização de pastagens são consideradas duas fases distintas: a fase de 

estabelecimento e a fase de manutenção. Na fase de estabelecimento os nutrientes são 
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essenciais para que as plantas cresçam, desenvolvam seu sistema radicular e demais órgãos. 

Para a fase de manutenção as plantas já se encontram bem formadas, sendo capazes de 

explorar um volume relativamente grande de solo, dando origem as associações com os 

microorganismos do solo, como as associações simbióticas com fungos micorrízicos e 

associações com rizóbio, em pastagens consorciadas com leguminosas (ZIMMER et al., 

2012). 

O capim Mombaça é uma cultivar de Megathyrsus maximus nativa da África e 

lançada no Brasil pela Embrapa Gado de Corte em 1993 (SALES; VALENTIM; ANDRADE, 

2002). Esta cultivar é uma planta cespitosa que produz suas sementes durante todo período 

chuvoso. Ela apresenta aproximadamente 1,65 m, mas pode chegar a 2,0 m de altura, 

entretanto, à medida que a altura da planta aumenta, aproxima-se seu período reprodutivo, o 

que resulta no decréscimo da qualidade da forragem. O capim Mombaça é um cultivar de alta 

produtividade que apresenta elevada porcentagem de folhas, como outras cultivares de 

Megathyrsus maximus, é exigente quanto à fertilidade do solo (GUEDES et al., 2018). 

O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito das correções do solo efetuadas com 

calcário e silicato de cálcio e magnésio aliados ou não à aplicação do gesso agrícola para 

implantação de Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs cv. Mombaça. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação no Instituto Federal de Minas 

Gerais Campus São João Evangelista, situada a 18° 55' 182'' S, 42° 75' 349'' W e altitude de 

720 m. 

Para o plantio foram utilizadas colunas de tubos de PVC de 0,15 m de diâmetro 

por 0,60 m de altura, com um peso total de 10,6 kg de solo. Os tubos de PVC de 0,15 m foram 

cortados em anéis de 0,10 m com peso de 1,76 kg de solo, posteriormente, com o auxílio de 

fita adesiva, os anéis foram unidos e a base da coluna foi vedada com plástico resistente e fita 

adesiva, evitando perdas de água, nutrientes e solo. Assim, cada coluna era composta por seis 

anéis (profundidades) de 0,10 m cada. 

O solo utilizado foi coletado do horizonte B de um Latossolo Vermelho distrófico 

(LVd) (SANTOS et al., 2013), do qual foi retirada uma amostra composta de modo 

homogêneo para sua caracterização química e textural. A amostra foi seca ao ar e peneirada 

em peneira de 2,0 mm de abertura, constituindo-se, assim, terra fina seca ao ar para as 

análises do solo (TEIXEIRA et al., 2017) (Tabela 1). Foi também determinada a capacidade 

de campo do solo a 33 kPa com amostra deformada a partir do extrator Richard (CLAESSEN, 

1997), teor utilizado para elevar o solo à capacidade de campo na determinação da 

condutividade hidráulica do solo saturado, com utilização do mini infiltrômetro de disco 

(ZHANG, 1997). 

Tabela 1 - Atributos químicos e texturais antes da instalação do experimento 

Atributo Unidade LVd Interpretação1/ 

pH água - 4,8 Baixo 

P mg dm-3 0,1 Muito Baixo 

K mg dm-3 30 Baixo 

Ca cmolc dm-3 0,6 Baixo 

Mg cmolc dm-3 0,2 Baixo 

Al cmolc dm-3 1,1 Alto 

T cmolc dm-3 12,4 Bom 

m % 46,0 Médio 

V % 7,1 Muito Baixo 

CO dag kg-1 0,6 Baixo 

S-SO4
2- mg dm-3 6,9 Médio 

Si mg dm-3 3,0 - 

P-rem mg L-1 12,1 - 

Areia g kg-1 293 - 

Silte g kg-1 097 - 

Argila g kg-1 610 - 

CC L kg-1 0,25 - 

CH mm h-1 43,1  - 

Fonte: elaborada pelo autor 

pH água: Relação solo: água 1:2,5. P e K: extrator Mehlich-1. Ca, Mg e Al: extrator KCl 1 mol L-1. T: Capacidade 

de troca de cátions a pH 7,0. m: saturação de alumínio. V: Saturação por bases. CO: Carbono orgânico pelo 

método Walkey-Black. S-SO4
2-: extrator fosfato de cálcio em meio a ácido acético. Si: extrator ácido acético. P-

rem: Fósforo Remanescente. Areia, silte e argila: Método da pipeta. LVd: Latossolo Vermelho distrófico. CC: 

Capacidade de campo do solo (33 kPa). CH: Condutividade hidráulica do solo (k). 1/ Alvarez V et al. (1999). 
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Utilizou-se delineamento experimental em blocos casualizados com sete 

tratamentos e quatro repetições. Foram utilizadas duas fontes de corretivo, calcário 

magnesiano e silicato de cálcio e magnésio; e três métodos de aplicação, corretivo 

incorporado de 0-0,20 m sem gesso, corretivo e gesso incorporado de 0-0,20 m e corretivo 

incorporado de 0-0,20 m com gesso superficial, além do tratamento controle, que não recebeu 

nenhum dos corretivos e de gesso agrícola. A unidade experimental constituiu por colunas de 

tubos de PVC de 0,15 por 0,60 m contendo duas plantas. Os corretivos foram calcário 

magnesiano (410 g kg-1 de CaO, 110 g kg-1 de MgO e 80% de poder de neutralização) e 

silicato de cálcio e magnésio (350 g kg-1 de CaO, 100 g kg-1 de MgO, 210 g kg-1 de Si e 80% 

de poder de neutralização). O condicionador de solo foi o gesso agrícola (240 g kg-1 de CaO e 

140 g kg-1 SO4
2-). 

A dose dos corretivos, condicionador do solo e adubos foi definida com base na 

análise de solo (Tabela 1). Para o capim Mombaça é recomendada a elevação da saturação por 

bases para 45% (ALVAREZ V.; RIBEIRO, 1999). Determinou-se a quantidade dos corretivos 

através do método da elevação da saturação por bases. A necessidade de gessagem (NG) foi 

determinada com base na necessidade de calagem (NC), sendo a NG igual a 25 % da NC 

(ALVAREZ V.; RIBEIRO, 1999). Foi então definida a aplicação de 5,8 t ha-1 dos corretivos 

do solo e 1,5 t ha-1 de gesso agrícola. 

Primeiramente foi adicionado solo aos quatro últimos anéis de cada tubo de PVC. 

Em seguida, respeitando cada tratamento e o croqui de distribuição referente ao sorteio do 

delineamento, foram completados os dois anéis superficiais. O período de incubação do solo 

para reação dos corretivos e do gesso agrícola foi de 60 dias. Foi utilizado sistema de 

irrigação por aspersão, com microaspersores de vazão 50 L h-1 distribuídos a cada 1,5 m, 

empregando uma lâmina de irrigação diária de 10 mm, com quatro turnos de rega de 0,05 h. 

Após o período de incubação foi realizada a adubação de plantio e a semeadura da 

forragem. A adubação de plantio foi de 90 kg ha-1 de P2O5 e 40 kg ha-1 de K2O, tendo como 

fonte o superfosfato simples e o cloreto de potássio, ambos aplicados em cobertura na ocasião 

do plantio. Em seguida foi realizada a semeadura da forragem utilizando sementes de 

Megathyrsus maximus cv. Mombaça com valor cultural de 24%. Pelo baixo valor cultural, 

foram semeadas 15 sementes por tubo, realizada à profundidade de até 0,02 m, devido ao 

tamanho reduzido das sementes (CABRERA et al., 2015). A germinação iniciou-se no quinto 

dia após semeadura (DAS), assim, a partir dos 10 dias após a emergência (DAE) foram 

realizados desbastes semanais das plântulas, mantendo quatro exemplares bem distribuídas 
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por tubo. O desbaste definitivo foi realizado 30 DAE, deixando duas plantas por tubo, onde 

foram selecionadas as plantas com maior vigor vegetativo e melhor distribuídas no tubo. 

A adubação nitrogenada foi realizada depois de cada corte da forragem, sendo 

aplicados, em solução, 50 kg ha-1 de N na forma de ureia. A quantidade recomendada do 

fertilizante por repetição foi dissolvida em volume conhecido de água e aplicado ao solo com 

auxílio de uma pipeta. No quarto corte a adubação nitrogenada não foi necessária, por se tratar 

do corte final da forragem. 

Na condução da forrageira foram adotados os princípios do manejo intensivo da 

forragem (NOVO; CAMARGO; RIBEIRO, 2014). Aos 85 DAS, a forrageira estava com 0,90 

m e pronta para o primeiro pastejo, ocasião em que foi realizado o primeiro corte na altura de 

resíduo de 0,35 m. O período de descanso do capim Mombaça é de 25 a 30 dias (NOVO; 

CAMARGO; RIBEIRO, 2014), desta forma a forragem estava pronta para o segundo corte 

112 DAS e 28 dias após o primeiro corte. O terceiro corte foi realizado aos 142 DAS e 30 dias 

após o segundo. O corte final da forrageira foi realizado aos 172 DAS e 30 dias após o 

terceiro corte.  

Nos quatro cortes foi mensurada a altura, perfilhamento e a massa seca da 

forragem na altura de pastejo, acima dos 0,35 m. A altura das plantas foi calculada 

desconsiderando os primeiros 0,35 m referente à altura de resíduo, constituída, em sua 

maioria por colmo. Foi analisada a média dos quatro cortes na altura de pastejo, constituído 

pela parte de maior interesse, as folhas. O número de perfilhos por planta foi calculado pela 

média do número de perfilhos por corte. 

O material vegetal dos cortes foi seco em estufa com circulação forçada de ar a 

65ºC em sacos de papel kraft, com posterior pesagem em balança de precisão, obtendo a 

massa seca referente a altura de pastejo do corte. A massa seca da parte aérea (MSPA) foi o 

somatório da massa seca dos quatro cortes, desconsiderando os primeiros 0,35 m.  

As raízes foram separadas e lavadas seguindo a ordem dos anéis de 0,10 m de 

cada tubo, depois secas em estufa com circulação forçada de ar a 65ºC em sacos de papel 

kraft, com posterior pesagem e obtenção da massa seca de raízes (MSR). Todo o material 

vegetal foi moído e submetido à análise química para determinação da concentração de 

nutrientes e de Si (SILVA, 2009) na MSPA. 

Os atributos químicos do solo foram avaliados em amostras retiradas nas 

profundidades de 0-0,10; 0,10-0,20; 0,20-0,30; 0,30-0,40; 0,40-0,50 e 0,50-0,60 m no final do 

experimento. Realizaram-se as seguintes determinações químicas: pH em água; K (Mehlich-

1); Ca, Mg e Al (KCl 1 mol L-1), acidez potencial (H + Al) pelo acetato de cálcio e sulfato (S-
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SO4
2-) pelo fosfato de cálcio em meio a ácido acético (TEIXEIRA et al., 2017) e os teores de 

Si pelo ácido acético (KORNDÖRFER; PEREIRA; NOLLA, 2004). 

Os dados foram submetidos à análise de variância mediante significância do teste 

F a 5 % e as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Scott & Knott a 5 %. 
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4 RESULTADOS  

A aplicação dos corretivos e condicionador do solo resultou no aumento médio da 

altura das plantas de capim Mombaça quando comparadas ao controle, sem aplicação dos 

corretivos e condicionador do solo (Tabela 2). Entretanto, os tratamentos que receberam esses 

insumos não apresentaram diferença entre si (Tabela 2). 

A produção de perfilhos de capim Mombaça foi influenciada pelos corretivos e as 

diferentes formas de aplicação do condicionador do solo (Tabela 2). O silicato de Ca e Mg 

com gesso aplicado de forma incorporada ou superficial, e o calcário sem gesso resultaram em 

maior perfilhamento da forrageira, diferindo dos demais tratamentos (Tabela 2).  

Para a MSPA, as maiores médias foram encontradas com a aplicação do silicato 

com gesso incorporado ou aplicado superficialmente, diferindo estatisticamente dos demais 

(Tabela 2). Na MSR percebe-se a superioridade do calcário, principalmente associado ao 

gesso incorporado, tratamento com maior produção, diferindo dos demais (Tabela 2).  

Tabela 2 - Altura de plantas, número de perfilhos, massa seca da parte aérea (MSPA) e de raízes (MSR) de 

plantas de capim Mombaça em função da aplicação de corretivos da acidez e condicionador de solo 

Corretivo Condicionador / Altura Número de MSPA MSR 

 Aplicação (cm) Perfilhos ------- g coluna-1 ------ 

Calcário Sem gesso 39,47 a 3,3 a 10,71 b 47,96 b 

 Gesso / incorporado 38,88 a 2,8 b 10,90 b 60,32 a 

 Gesso / superficial 36,66 a 2,8 b 10,39 b 41,49 b 

Silicato de cálcio  Sem gesso 37,30 a 3,1 b 11,07 b 34,49 c 

e magnésio Gesso / incorporado 39,69 a 3,6 a 12,94 a 36,33 c 

 Gesso / superficial 41,46 a 3,6 a 13,52 a 35,74 c 

Controle 32,72 b 3,1 b 9,98 b 38,70 b 

CV (%)  13,4 6,2 6,1 14,7 

Fonte: elaborada pelo autor 

Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott & Knott a 5 %. 

 

Dos macronutrientes analisados, as concentrações de K e S não apresentaram 

diferença entre os tratamentos (Tabela 3). Para o P, houve diferença dos teores encontrados 

entre os corretivos e formas de aplicação do gesso para o controle (Tabela 3). As 

concentrações de N, Ca e Mg apesentaram diferença na MSPA da forragem em função dos 

corretivos e das diferentes formas de aplicação do condicionador do solo (Tabela 3). Para o N, 

as plantas que receberam calcário com ou sem gesso e silicato com gesso incorporado ou 

superficial apresentaram maior teor deste macronutriente na MSPA que os demais tratamentos 

(Tabela 3). A aplicação de calcário com gesso superficial ou incorporado e o silicato com 

gesso incorporado apresentaram as maiores concentrações de Ca na MSPA da forragem, 

diferindo dos demais tratamentos (Tabela 3). O Mg na MSPA do capim Mombaça apresentou 

os maiores teores para calcário com o gesso aplicado incorporado ou superficial, diferindo dos 

demais tratamentos (Tabela 3).  
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Os micronutrientes na MSPA foram influenciados pelos corretivos e as diferentes 

formas de aplicação do condicionador de solo (Tabela 3). O teor de B apresentou as maiores 

médias para o calcário com gesso incorporado ou superficial, diferindo dos demais (Tabela 3). 

Para Cu e Fe, o silicato sem gesso e o controle, apresentaram os maiores teores, diferindo para 

os demais; sendo que para a concentração de Fe na parte aérea, os corretivos e o gesso 

apresentaram os menores valores (Tabela 3).  

A aplicação de calcário e silicato sem gesso proporcionaram os maiores teores de 

Mn na MSPA da forragem, diferindo para os demais (Tabela 3). O Zn apresentou a maior teor 

com aplicação de calcário incorporado, diferindo para os demais (Tabela 3). Para a 

concentração de Si, os maiores valores foram encontrados nos tratamentos que receberam o 

silicato de Ca e Mg como corretivo (Tabela 3). O silicato com gesso incorporado ou 

superficial proporcionaram os maiores valores, diferindo para a aplicação de silicato sem 

gesso (Tabela 3). 

Tabela 3 - Teor de nutrientes e de Si na massa de matéria seca da parte aérea de plantas de capim Mombaça em 

função da aplicação de corretivos da acidez e condicionador de solo 
Corretivo Condicionador/ Macronutriente (dag kg-1) 

 Aplicação N P K Ca Mg S 

Calcário Sem gesso 0,94 a 0,06 a 1,01 a 2,19 b 0,28 b 0,06 a 

 Gesso / incorporado 1,01 a 0,06 a 1,09 a 2,48 a 0,32 a 0,07 a 

 Gesso / superficial 0,95 a 0,06 a 1,10 a 2,39 a 0,31 a 0,08 a 

Silicato de cálcio Sem gesso 0,88 b 0,06 a 1,02 a 2,05 b 0,23 b 0,06 a 

e magnésio Gesso / incorporado 0,97 a 0,07 a 1,08 a 2,35 a 0,28 b 0,06 a 

 Gesso / superficial 0,94 a 0,06 a 1,05 a 2,21 b 0,25 b 0,06 a 

Controle 0,78 c 0,05 b 0,97 a  1,76 c 0,15 c 0,06 a  

CV (%)  9,8 7,7 5,9 8,2 11,9 12,9 

Corretivo Condicionador/ Micronutriente (mg kg-1) Si 

 Aplicação B Cu Fe Mn Zn mg kg-1 

Calcário Sem gesso 15,30 b 4,34 b 451,09 b 54,26 a 13,03 b 2,19 c 

 Gesso / incorporado 16,39 a 4,34 b 415,98 c 31,74 b 23,04 a 2,19 c 

 Gesso / superficial 16,02 a 4,34 b 414,65 c 42,34 b 8,68 b 2,19 c 

Silicato de cálcio Sem gesso 14,18 b 8,65 a 485,60 a 57,67 a 8,65 b 8,79 b 

e magnésio Gesso / incorporado 14,62 b 4,28 b 410,74 c 38,78 b 12,85 b 10,95 a 

 Gesso / superficial 14,68 b 5,17 b 412,28 c 40,18 b 8,60 b 10,73 a 

Controle 13,62 b 8,60 a 495,71 a 43,82 b 15,39 b 2,19 c 

CV (%)  12,6 6,5 12,3 14,7 16,8 13,5 

Fonte: elaborada pelo autor 

Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott & Knott a 5 %. 

 

A distribuição das raízes em profundidade observa-se com a aplicação do calcário 

houve redução gradativa das raízes até 0,30 m de profundidade, não ocorrendo diferença a 

partir de 0,30 m (Tabela 4). A aplicação de silicato e no controle, sem a aplicação de 

corretivos e condicionador de solo, verifica-se maior produção de MSR somente na 

profundidade de 0-10 m (Tabela 4). 

 

Quando avaliado separadamente os valores encontrados nas seis profundidades, 

percebe-se a superioridade do emprego do calcário como corretivo, principalmente associado 
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ao gesso incorporado em relação aos outros tratamentos com aplicação de calcário e silicato 

(Tabela 4). A superioridade da aplicação do calcário com gesso incorporado na distribuição 

das raízes (Tabela 4), também foi verificado no somatório da produção de MSR em todas as 

profundidades, isto é, de 0 a 0,60 m da coluna (Tabela 2). 

A aplicação dos corretivos do solo resultou na elevação do pH e V % (Tabela 4), 

com respostas semelhantes para essas duas variáveis, dada a relação existente entre elas. 

Analisando os tratamentos em profundidade, os maiores valores de pH e V % foram 

encontradas nas três primeiras profundidades (0-0,30 m) corrigidas com calcário, com 

redução após os 0,30 m de profundidade (Tabela 4). Quanto a aplicação do silicato, para o pH 

do solo, os valores se mantiveram elevados nas duas primeiras profundidades e somente com 

aplicação de silicato com gesso incorporado, os valores de V% foram maiores nas duas 

primeiras profundidades (0-0,20 m) com redução a partir dos 0,20 m (Tabela 4).  

Para os valores de pH do solo encontrados dentro de cada profundidade, a 

aplicação de calcário e gesso apresentaram os maiores valores de 0-0,30 m (Tabela 4). A 

aplicação de silicato sem gesso se igualou ao controle na profundidade de 0,30-0,40 m e os 

demais tratamentos se igualam aos valores encontrados com o calcário e gesso na 

profundidade de 0,40-0,60 m (Tabela 4). Avaliando separadamente os valores encontrados 

nas seis profundidades para a V %, a aplicação do calcário na presença ou ausência de gesso 

apresentou maior valor na profundidade de 0-0,40 m. Calcário com gesso superficial e silicato 

com gesso incorporado apresentaram maiores valores nas profundidades de 0,40-0,60 m 

(Tabela 4). 

Em relação às bases trocáveis no solo, somente a dinâmica do Ca e Mg foi 

influenciada pelos corretivos e diferentes formas de aplicação do condicionador do solo, 

apresentando comportamentos semelhantes (Tabela 4). Na avaliação da disponibilidade de Ca 

por tratamento observa-se igualdade na profundidade de 0-0,30 m com o uso do calcário, com 

valores mais baixos a partir da profundidade de 0,30 m (Tabela 4). A aplicação de silicato 

com gesso proporcionou igualdade dos valores nas profundidades de 0-0,20 m com redução 

dos teores de Ca a partir de 0,20 m (Tabela 4). Analisando os teores de Ca em profundidade, o 

calcário com gesso proporcionou teores mais altos que o silicato de 0-0,40 m, nas demais 

profundidades com a aplicação do silicato e calcário foi equivalente (Tabela 4). O silicato sem 

gesso apresentou mesmo teor de Ca que o controle a partir da profundidade de 0,40 m, os 

demais tratamentos a partir da profundidade de 0,50 m (Tabela 4).  
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Tabela 4 - Distribuição de massa seca de raízes de plantas de capim Mombaça e dinâmica do pH em água, K, 

Ca, Mg trocáveis e saturação por bases (V %) em profundidade em função da aplicação de corretivos da acidez e 

condicionador de solo 

Corretivo Condicionador / Profundidade (m) CV 

 Aplicação 0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,4 0,4-0,5 0,5-0,6 (%) 

Distribuição de massa seca de raízes (g) 

Calcário Sem gesso 16,1aB 8,1bB 5,6cB 6,1cB 5,6cB 6,5cA  

 Gesso / incorporado 19,5aA 11,0bA 6,2dA 8,1cA 8,2cA 7,4cA  

 Gesso / superficial 14,2aC 5,7cC 6,9bA 4,4cC 5,4cB 5,0cB  

Silicato de cálcio Sem gesso 12,0aD 4,6bC 4,6bB 4,3bC 4,4bB 4,6bB 12,9 

e magnésio Gesso / incorporado 12,7aD 4,9bC 4,6bB 4,7bC 4,3bB 5,1bB  

 Gesso / superficial 12,7aD 5,5bC 5,0bB 4,5bC 4,3bB 3,8bB  

Controle  14,1aC 5,3bC 5,0bB 4,7bC 4,8bB 4,8bB  

pH em água 

Calcário Sem gesso 7,0aA 6,9aA 5,8bB 5,1cA 4,6cA 4,8cA  

 Gesso / incorporado 6,6aA 6,8aA 6,3aA 5,1bA 4,5cA 4,7cA  

 Gesso / superficial 6,6aA 6,6aA 6,4aA 5,2bA 4,7cA 4,9cA  

Silicato de cálcio Sem gesso 6,7aA 6,3aB 5,8bB 4,6cB 4,6cA 4,8cA 5,1 

e magnésio Gesso / incorporado 6,5aA 6,1aB 5,6bB 5,2cA 5,2cA 5,2cA  

 Gesso / superficial 6,8aA 6,7aA 5,5bB 5,4bA 5,1bA 4,8bA  

Controle  5,1aB 5,1aC 4,5bC 4,5bB 4,6bA 4,7bA  

V (%) 

Calcário Sem gesso 72aA 72aA 69aA 40bA 22cA 16cC  

 Gesso / incorporado 70aA 75aA 68aA 40bA 25cA 26cB  

 Gesso / superficial 71aA 69aA 59bB 41cA 24dA 31dA  

Silicato de cálcio Sem gesso 68aA 61bB 49cC 19dC 14dB 15dC 10,8 

e magnésio Gesso / incorporado 64aA 60aB 47bC 31cB 25cA 31cA  

 Gesso / superficial 70aA 64bB 51cC 29dB 22dA 23dB  

Controle  8aB 8aC 8aD 7aC 8aC 7aD  

Ca trocável (cmolc dm-3) 

Calcário Sem gesso 2,5aA 2,7aB 2,4aA 1,3bB 0,9cA 0,8cA  

 Gesso / incorporado 2,9bA 3,3aA 2,9bA 1,8cA 1,2dA 1,1dA  

 Gesso / superficial 2,7aA 2,7aB 2,5aA 1,7bA 1,0cA 1,3cA  

Silicato de cálcio Sem gesso 2,7aA 2,3bC 1,9cB 0,7dC 0,7dA 0,7dA 11,0 

e magnésio Gesso / incorporado 2,5aA 2,2aC 1,7bB 1,2cB 1,0cA 1,1cA  

 Gesso / superficial 2,6aA 2,4aC 1,9bB 1,3cB 0,8dA 0,8dA  

Controle  0,7aB 0,7aD 0,8aC 0,7aC 0,8aA 0,8aA  

Mg trocável (cmolc dm-3) 

Calcário Sem gesso 0,8aA 0,8aA 0,9aA 0,4bB 0,1bA 0,1bA  

 Gesso / incorporado 0,7aA 0,9aA 1,0aA  0,7aA 0,3bA 0,3bA  

 Gesso / superficial 0,8aA 0,8aA 0,9aA 0,7aA 0,2bA 0,2bA  

Silicato de cálcio Sem gesso 0,8aA 0,7aA 0,4aB 0,1bB 0,1bA 0,1bA 13,1 

e magnésio Gesso / incorporado 0,6aA 0,7aA 0,4aB 0,5aB 0,2aA 0,2bA  

 Gesso / superficial 0,8aA 0,6aA 0,6aB 0,2bB 0,1bA 0,2bA  

Controle  0,3aB 0,3aB 0,2aB 0,1aB 0,2aA 0,1aA  

K trocável (mg dm-3) 

Calcário Sem gesso 10,0aB 10,0aA 10,0aA 10,0aA 10,0aA 10,0aA  

 Gesso / incorporado 10,0aB 10,0aA 10,0aA 10,0aA 10,0aA 10,0aA  

 Gesso / superficial 15,0aA 10,0aA 10,0aA 10,0aA 10,0aA 10,0aA  

Silicato de cálcio Sem gesso 10,0aB 10,0aA 10,0aA 10,0aA 10,0aA 10,0aA 11,7 

e magnésio Gesso / incorporado 10,0aB 10,0aA 10,0aA 10,0aA 10,0aA 10,0aA  

 Gesso / superficial 10,0aB 10,0aA 10,0aA 10,0aA 10,0aA 12,5aA  

Controle  10,0aB 10,0aA 10,0aA 10,0aA 10,0aA 10,0aA  

Fonte: elaborada pelo autor 

Médias seguidas por letras minúsculas na linha e maiúsculas na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott & 

Knott a 5 %. 
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Para os teores de Mg em profundidade, nota-se o calcário com gesso incorporado 

ou superficial com valores equivalentes até a profundidade de 0,40 m, diferindo das 

profundidades de 0,40-0,60 m (Tabela 4). A aplicação do silicato com gesso incorporado 

apresentou diferença para os teores de Mg somente da profundidade de 0,40-60 m (Tabela 4). 

O controle apresentou teores de Mg iguais em todas as profundidades (Tabela 4). Nas 

profundidades avaliadas, calcário com gesso apresentaram os maiores teores de Mg de 0,20-

0,40 m, igualando ao silicato na profundidade 0,40-0,60 m (Tabela 4). Para o K disponível, os 

tratamentos não foram influenciados pela aplicação dos corretivos e condicionador do solo 

(Tabela 4). 

Para o Al trocável e saturação de alumínio (m %) (Tabela 5), percebe-se uma 

dinâmica inversa à encontrada para o pH e V % (Tabela 4), resultante da aplicação dos 

corretivos de acidez e condicionador do solo. Analisando o Al trocável por tratamento (Tabela 

5), percebe-se o efeito da correção do solo até a profundidade de 0,20 m nos tratamentos que 

não receberam o gesso e até a profundidade de 0,30 m nos tratamentos que aplicou gesso 

(Tabela 5). Na sequência, o teor de Al se eleva em ambos os tratamentos. O controle não 

apresentou diferença em todas as profundidades para o Al trocável (Tabela 5). Quanto às 

profundidades, até os 0,20 m os tratamentos que receberam corretivos não apresentaram 

diferença, tendo teores mais baixos que o controle. Resultados semelhantes aos encontrados 

de 0,20-0,30 m, em que a diferença foi à elevação dos teores de Al nos tratamentos sem o 

gesso (Tabela 5). Nas demais profundidades não houve diferença no teor de Al (Tabela 5). 

Para a m %, os melhores resultados foram encontrados nos tratamentos com 

aplicação de calcário e gesso, que apresentaram os menores valores até 0,30 m de 

profundidade, diferindo dos demais (Tabela 5). Em profundidade, percebe-se a superioridade 

dos tratamentos que aplicou calcário e gesso, com teores baixos de 0-0,40 m (Tabela 5), o 

silicato sem gesso foi o tratamento que menos reduziu o teor de Al trocável e m%, se 

igualando ao controle a partir de 0,30-0,40 m (Tabela 5). 

O enxofre (S-SO4
2-) não apresentou diferença estatística em profundidade nos 

tratamentos que não receberam a aplicação do gesso (Tabela 5). Os teores foram mais altos 

entre 0,30-0,60 m de profundidade com aplicação de calcário e gesso; de 0,20-0,60m de 

profundidade para a aplicação de silicato com incorporação de gesso e de 0,30 a 0,50 m para o 

silicato com aplicação de gesso superficial (Tabela 5). Em profundidade, a aplicação de 

silicato com gesso superficial apresentou os maiores teores de S de 0,20 a 0,40 m, seguido do 

calcário com gesso incorporado de 0,40 a 0,60 m (Tabela 5). 
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Altos teores de Si foram observados com aplicação de silicato como corretivo, 

apresentando igualdade na profundidade de 0-0,20 m, não diferindo a partir de 0,20 m (Tabela 

5). Avaliando o teor de Si em profundidade, percebem-se valores elevados distribuídos 

somente nas profundidades de 0-0,10 e 0,10-0,20 m para os tratamentos que receberam o 

silicato, diferindo dos demais tratamentos (Tabela 5).  

Tabela 5 - Dinâmica de Al trocável, saturação de Al (m %), S-SO4
-2 e Si disponível em profundidade em função 

da aplicação de corretivos da acidez e condicionador de solo 

Corretivo Condicionador / Profundidade (m) CV 

 Aplicação 0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,4 0,4-0,5 0,5-0,6 % 

Al trocável (cmolc dm-3) 

Calcário Sem gesso 0,1bB 0,1bB 0,6aB 0,9aA 0,9aA 0,9aB  

 Gesso / incorporado 0,1bB 0,1bB 0,1bC 0,8aA 0,7aA 0,8aB  

 Gesso / superficial 0,1bB 0,1bB 0,1bC 0,7aA 0,8aA 0,9aB  

Silicato de cálcio Sem gesso 0,1cB 0,1cB 0,6bB 1,1aA 1,2aA 1,2aA 16,8 

e magnésio Gesso / incorporado 0,1bB 0,1bB 0,2bC 0,7aA 0,9aA 0,8aB  

 Gesso / superficial 0,1bB 0,1bB 0,3bC 0,7aA 0,7aA 0,9aB  

Controle  1,0aA 0,8aA 0,9aA 1,3aA 1,2aA 0,7aB  

m (%) 

Calcário Sem gesso 2dB 2dB 11cB 33bB 39bB 35aB  

 Gesso / incorporado 3cB 2cB 3cC 27bC 36aB 35aB  

 Gesso / superficial 3cB 3cB 3cC 25bC 42aB 36bB  

Silicato de cálcio Sem gesso 3cB 3cB 18bB 49aA 50aA 47aA 15,8 

e magnésio Gesso / incorporado 3cB 4cB 10bB 35aB 41aB 34aB  

 Gesso / superficial 3cB 3cB 17bB 34aB 40aB 41aB  

Controle  29dA 37cA 46bA 53aA 48bA 48cA  

S-SO4
-2 (mg dm-3) 

Calcário Sem gesso 5,2aA 6,1aA 5,8aC 6,8aC 6,4aD 6,8aC  

 Gesso / incorporado 3,2cA 3,1cA 6,4bC 35,8aB 44,2aA 37,3aA  

 Gesso / superficial 5,4cA 6,3cA 7,2cC 39,8aB 35,4aB 21,6bB  

Silicato de cálcio Sem gesso 5,3aA 5,4aA 6,2aC 6,0aC 5,5aD 5,6aC 21,2 

e magnésio Gesso / incorporado 3,9dA 8,6cA 17,4bB 35,3aB 33,9aB 14,6bB  

 Gesso / superficial 6,5cA 5,3cA 55,1aA 59,3aA 17,6bC 6,9cC  

Controle  6,9aA 6,9aA 6,9aC 6,9aC 6,9aD 6,9aC  

Si (mg dm-3) 

Calcário Sem gesso 3,0aB 2,9aB 2,6aA 3,2aA 3,3aA 3,5aA  

 Gesso / incorporado 2,1aB 2,2aB 2,3aA 2,5aA 2,6aA 2,6aA  

 Gesso / superficial 2,7aB 2,6aB 2,6aA 2,7aA 2,9aA 2,9aA  

Silicato de cálcio Sem gesso 65,1aA 60,8aA 3,1bA 2,2bA 2,7bA 2,8bA 16,9 

e magnésio Gesso / incorporado 63,2aA 65,5aA 2,2bA 2,0bA 2,0bA 2,4bA  

 Gesso / superficial 61,4aA 64,5aA 2,7bA 2,3bA 2,5bA 3,0bA  

Controle  3,0aB 3,0aB 3,0aA 3,0aA 3,0aA 3,0aA  

Fonte: elaborada pelo autor 

Médias seguidas por letras minúsculas na linha e maiúsculas na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott & 

Knott a 5 %. 
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5 DISCUSSÃO 

A maior altura de plantas, perfilhamento, MSPA e MSR encontradas na forrageira 

(Tabela 2) que receberam os corretivos e condicionador do solo é uma resposta da planta à 

neutralização dos íons livres, principalmente H+ e Al3+, pela hidroxila (OH-), resultando no 

aumento do pH e dos teores de Ca e Mg trocáveis, com consequente elevação da 

disponibilidade dos nutrientes e V % (Tabela 4); reduzindo toxidez de Al e m % (Tabela 5) 

(CASTRO; CRUSCIOL, 2015; MENEGALE; CASTRO; MANCUSO, 2015; MANSANO 

SARTO et al., 2015; CASTRO et al., 2016; DE VARGAS et al., 2019). Apesar de promover 

um maior crescimento radicular, a aplicação de calcário, com ou sem gesso, não resultou em 

maior MSPA (SILVA et al., 2015; ALVES, 2015), nesse aspecto a planta se beneficiou mais 

da aplicação de silicato do que da calagem (CASTRO; CRUSCIOL, 2015), fato muito 

importante, uma vez que se tratando de uma forrageira o maior interesse são as folhas.  

A não influencia dos tratamentos nos teores de K e S na MSPA da forragem 

(Tabela 3), provavelmente foi devido às quantidades suficientes de K fornecido na semeadura 

e de S pelo teor médio no solo (Tabela 1), mesmo no controle sem aplicação de corretivo e 

condicionador de solo (CASTRO; CRUSCIOL, 2015, MANSANO SARTO et al., 2015). A 

correção do solo aumentou os níveis de N, P, Ca e Mg na MSPA em relação ao controle 

(Tabela 3). Para o N outros autores também relataram que a disponibilidade aumentou com a 

correção do solo, associando a redução da acidez ao aumento da atividade de bactérias 

fixadoras de nitrogênio (CAIRES et al., 2006; CASTRO; CRUSCIOL, 2015). O teor de P 

aumentou nos tratamentos que receberam a aplicação dos corretivos (Tabela 3), sendo 

associada à competição Si - P pelos mesmos sítios de sorção dos coloides do solo em que foi 

aplicado o silicato, aumentando a disponibilidade de P (CASTRO; CRUSCIOL, 2013, 2015). 

Entretanto, este fato não foi suficiente para resultar em diferença nos tratamentos com o uso 

dos corretivos. O Ca e Mg apresentaram teores mais altos na MSPA (CASTRO; CRUSCIOL, 

2015; DE VARGAS et al., 2019), para o calcário com gesso aplicado de forma incorporada 

ou superficial (Tabela 3), fato justificável principalmente para o Ca, pela maior 

disponibilidade desse macronutriente no calcário do que no silicato aplicado no solo e pela 

adição do Ca do gesso, quando comparado aos tratamentos sem gesso.  

Para os micronutrientes catiônicos, Cu, Zn, Fe e Mn, notam-se teores mais baixos 

na MSPA das plantas (Tabela 3) que foram cultivadas em solos com níveis mais altos de pH 

(Tabela 4), indicando que o aumento do pH do solo pode ter causado a redução da 

disponibilidade de micronutrientes catiônicos (PEGORARO et al., 2006; NAVARRO-

PEDREÑO et al., 2018).  
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Os altos teores de silício encontrados na MSPA do capim Mombaça em que foi 

aplicado o silicato como corretivo, quando comparado ao controle ou à utilização do calcário, 

evidenciam a disponibilidade de Si no solo e consequentemente, na planta, que como a 

maioria das forrageiras, é uma acumuladora de Si (CASTRO; CRUSCIOL, 2015; 

MANSANO SARTO et al., 2015; VATANSEVER et al., 2017). 

O calcário com gesso incorporado resultou em maior MSR (Tabela 4), divergindo 

de muitos trabalhos, em que o silicato promoveu um maior crescimento radicular em 

forragem (RAMOS GUELFI et al., 2013; CASTRO; CRUSCIOL, 2015). O calcário aplicado 

apresentava um teor de CaO 60 g kg-1 superior ao encontrado no silicato, portanto, 

proporcionou uma maior disponibilidade de Ca, resultando na melhoria do ambiente radicular 

em profundidade, quando associado ao sulfato (SO4
2-) fornecido pela aplicação do gesso 

agrícola. O Ca é um macronutriente necessário para o crescimento radicular, sendo 

componente da lamela média da parede celular e, também requerido para o alongamento e 

divisão celular (HORST, 1995), assim, uma maior disponibilidade de Ca pode proporcionar 

maior crescimento radicular.  

Os resultados positivos encontrados para pH em água, V %, Ca e Mg no solo 

(Tabela 4), associados à resposta da planta com o crescimento do sistema radicular e da parte 

aérea (Tabela 2 e 4), evidenciam a eficiência dos corretivos e condicionador do solo. O 

mecanismo da ação neutralizante do calcário está ligado ao fornecimento de CaCO3 e 

MgCO3, que em contato com a água, libera Ca2+, Mg2+ e CO3
2- na solução do solo 

(PRIMAVESI, 2004). Para o silicato, o CaSiO3 e MgSiO3 em contato com a água, libera Ca2+, 

Mg2+ e SiO3
2- na solução do solo (PRIMAVESI, 2004). O agente neutralizante do calcário 

(CO3
2-) e do silicato (SiO3

2-) em contato com a água liberam íons OH-, neutralizando H+ e 

Al3+ fitotóxicos, aumentando consequentemente os teores de Ca, Mg e os valores de pH em 

água e saturação por bases (ALCARDE; RODELLA, 2003; PRIMAVESI, 2004), além de 

reduzir os valores de m % resultado da neutralização do Al trocável (Tabela 5), que precipita 

em Al(OH3), não é tóxico ás plantas (CASTRO; CRUSCIOL, 2013, 2015). A base química 

fraca dos dois corretivos (CO3
2- e SiO3

2-) resulta na formação relativamente lenta da OH-, 

entretanto, a base química do silicato (Kb1 = 1,6 x 10-3) é mais forte do que a carbonato 

(Kb1= 2,2 X 10-4), justificando os resultados mais rápidos encontrados com o uso da escória 

em outros trabalhos (RAMOS GUELFI et al., 2013; CASTRO; CRUSCIOL, 2015). Quanto 

ao gesso, embora o SO4
2- seja uma base química, sua força iônica é quase nula (Kb = 8,3 x 10-

13), por isso não é um corretivo de acidez (PRIMAVESI, 2004). 
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As respostas superiores com a aplicação do calcário magnesiano comparado ao 

silicato de Ca e Mg na redução da acidez de um Latossolo Vermelho distrófico em vasos 

mantidos em casa de vegetação (PRADO et al., 2002), ou mesmo as respostas equivalentes 

com o calcário dolomítico e a escória para Argissolo e Latossolo Vermelho Amarelo 

(SOUZA; CHAVES, 2017) evidenciam a eficiência do calcário. Para a escória, na 

transformação do teor de Ca e Mg em óxidos, espera-se que todo o Ca e Mg presentes nos 

corretivos estejam associados a bases químicas efetivas como carbonatos, óxidos, hidróxidos 

ou silicatos, mas as escórias apresentam variação de seus constituintes químicos; além das 

bases neutralizantes, contém outros compostos inexpressivos para a efetiva correção da acidez 

do solo (DEUS et al., 2014; PRADO et al., 2002). Estudos preliminares já indicavam que as 

escórias são, relativamente, menos eficientes na elevação do pH do solo que o calcário, 

diferenças atribuídas ao Poder de Neutralização (PN) mais baixo do silicato, PN silicato = 86%, 

quando comparado ao PN do carbonato, PN carbonato = 100% (PRIMAVESI, 2004). De modo 

geral, a capacidade corretiva das escórias é semelhante à do calcário, mas esses dois 

corretivos diferem quanto à superfície específica (área de contato) e quanto ao PN (DEUS et 

al., 2014). O poder corretivo das escórias pode ser superior ao do calcário, conforme a maior 

superfície específica de suas partículas, no entanto, quando se aplicam calcário e escória com 

granulometrias semelhantes, mesma reatividade (Re), as escórias são menos eficientes na 

elevação do pH do solo (RAMOS et al., 2006). Essas pequenas diferenças de eficiência da 

escória para o calcário são atribuídas ao seu PN mais baixo (PRADO; FERNANDES; 

NATALE, 2001), podendo ser superestimado o valor do PRNT desses corretivos oriundos de 

subprodutos da siderurgia. Desta forma, apesar da base química relativamente mais forte do 

silicato (Kb1 = 1,6 x 10-3) comparada ao carbonato (Kb1= 2,2 X 10-4) (RAMOS GUELFI et 

al., 2013; CASTRO; CRUSCIOL, 2015) resultando na liberação mais rápida da OH-, o seu 

PN da acidez do solo é menor (DEUS et al., 2014; PRIMAVESI, 2004; RAMOS et al., 2006). 

Efeitos divergentes da aplicação do silicato ao solo podem também ser atribuídos às variações 

decorrentes do material de origem e do processo utilizado pela indústria siderúrgica, o que 

influencia a composição química do corretivo de acidez (DEUS et al., 2014; MANSANO 

SARTO et al., 2015). Assim, mais estudos são necessários para identificar variações 

decorrentes das escórias, possibilitando o uso de um corretivo com informações mais exatas 

sobre a sua composição. 

Em decorrência da utilização dos corretivos e condicionador do solo, além do 

aumento no teor de Ca, Mg e saturação por bases (Tabela 4), a correção do solo reduziu os 

teores de Al3+ tóxico e da saturação por Al (Tabela 5), que ocorre pelo aumento da 
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concentração de OH- no solo. Para a escória, além do aumento da concentração de OH-, os 

níveis de Al3+ podem ser também reduzidos por reações com Si, com posterior precipitação 

como hidroxoaluminossilicato, o que também reduz a disponibilidade deste elemento tóxico 

no solo (CASTRO; CRUSCIOL, 2015; MANSANO SARTO et al., 2015, DE VARGAS et 

al., 2019). Entretanto, esses resultados obtidos com a prática da correção do solo são 

transitórios, diretamente ligados à intensidade de utilização do solo (DOS SANTOS et al., 

2018). 

A disponibilidade de sulfato encontrada em diferentes profundidades nos 

tratamentos (Tabela 5), associado à resposta da planta (Tabela 2) mostra a relevância quanto à 

utilização de gesso agrícola como condicionador de subsuperfície, principalmente em regiões 

onde as culturas estão sujeitadas á deficiência hídrica (SILVA et al., 2015). Após aplicação no 

solo o gesso se dissocia liberando o ânion sulfato (SO4
2-) que associado a um cátion (Ca2+, 

Mg2+, K+), forma um par iônico neutro (CaSO4
0, MgSO4

0, K2SO4
0), dando a capacidade de 

movimentar-se por lixiviação ao longo do perfil do solo pela percolação da água, diminuindo 

a atividade do Al3+ (PAVAN, 1983). A lâmina de irrigação diária aplicou uma intensidade de 

água de 50 mm h-1 superior à condutividade hidráulica do solo de 43,1 mm h-1 (Tabela 1) 

proporcionando a percolação da água nas colunas e consequentemente a lixiviação do ânion 

sulfato. Assim, a presença de teores adequados de nutrientes aliado a disponibilidade diária de 

uma lâmina de irrigação em solo de boa intensidade, com a adição do SO4
2-, resultou em uma 

melhoria na subsuperfície, tendo como efeito um ambiente mais propício ao crescimento 

radicular (RAMOS GUELFI et al., 2013; SILVA et al., 2015). A melhoria pela ação do gesso 

ocorreu para os teores de Ca, Mg, pH, V %, Al e m %, onde o corretivo com gesso 

incorporado resultou em melhor ambiente de subsuperfície que o corretivo com gesso 

superficial, que foi superior ao corretivo sem gesso (Tabelas 4 e 5). 

O silicato se mostrou uma eficiente fonte de silício (CASTRO; CRUSCIOL, 

2013; CASTRO; CRUSCIOL, 2015; MANSANO SARTO et al., 2015; VATANSEVER et 

al., 2017), fato observado quando se compara os teores desse elemento encontrados na planta 

(Tabela 3) e no solo (Tabela 5). O maior teor de Si na MSPA das plantas que receberam o 

silicato com gesso, incorporado ou superficial, quando comparado ao silicato sem gesso 

(Tabela 3), pode ser justificado pelas melhores respostas do solo à silicatagem na presença do 

gesso (Tabela 3), sendo o pH do solo, um dos elementos que melhora a disponibilidade do Si 

para planta (CASTRO; CRUSCIOL, 2013; MENEGALE; CASTRO; MANCUSO, 2015). 

Pelas análises de Si no solo percebe-se que este elemento não apresentou mobilidade ao longo 

do perfil, se mantendo de 0-0,20 m, mesma profundidade em que o silicato foi incorporado ao 



33 

 

solo, resultados encontrados independente da presença ou não do gesso agrícola (Tabela 5). 

Fontes de silicato avaliadas em quatro tipos de solo, Neossolo Quartzarênico, Latossolo 

Veremelho férrico, Latossolo Vermelho e Latossolo Vermelho Amarelo, mostraram que em 

Latossolos o Si ficou mais fortemente adsorvido que no Neossolo Quartzarênico 

(KORNDOFER; GASCHO, 1999). Resultado semelhante foi encontrado, também para 

Neossolo Quartzarênico, em colunas de 0,10 m por 0,60 m, onde o silicato foi distribuído de 

forma superficial, apresentando redução linear da disponibilidade de Si da superfície até a 

camada de 0,15 m, quando se igualou à testemunha (RAMOS et al., 2006), demostrando que 

solos arenosos podem apresentar mobilidade de Si, diferente do que acontece em solos mais 

argilosos. Também chama atenção o fato dos níveis de fosfato na MSPA não se diferenciarem 

entre os corretivos (Tabela 3), já que a competição entre Si e P pelo mesmo sítio de adsorção 

no solo proporciona maior disponibilidade de P para as plantas (MENEGALE; CASTRO; 

MANCUSO, 2015). 

6 CONCLUSÃO 

A aplicação de calcário com gesso agrícola incorporados apresentou os melhores 

efeitos de correção do solo e gessagem para implantação de Megathyrsus maximus cv. 

Mombaça. 
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