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Resumo: O presente trabalho de pesquisa foi desenvolvido em um NEOSSOLO 
QUARTZARÊNIO Distrófico, na Fazenda Escola, pertencente ao Núcleo de Pesquisa São 
Vicente, da Universidade Católica Dom Bosco, no município de Campo Grande (MS), 
objetivando avaliar o efeito da aplicação superficial de corretivos no pH e saturação por bases. 
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com 4 repetições. Os 
tratamentos foram representados por diferentes corretivos (calcário dolomítico; calcário 
“filler” e silicato de cálcio e magnésio) com três diferentes doses (elevar o V% a 70, 80 e 100) 
mais um tratamento adicional (sem aplicação) com quatro repetições. A aplicação superficial 
foi realizada em outubro de 2005, as avaliações foram realizadas 12 meses após a aplicação 
dos tratamentos. Os resultados mostraram que a aplicação superficial de corretivos não alterou 
o pH nem a saturação por bases. 
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pH and bases saturation of NEOSSOLO QUARTZARÊNICO after 12 months by 
correctives surface application  

 

Abstract: The experiment aiming in a São Vicente Research Institute, by Universidade 
Católica Dom Bosco (Campo Grande, Mato Grosso do Sul State, Brazil), to evaluated the 
surface application correctives effects under pH and bases saturation. The experimental design 
was the randomized blocs in factorial outline, whit acidity correctives (lime, “filler lime” and 
calcium and magnesium silicate) with three rates (elevate V% to 70, 80 and 100), more one 
additional treatment (without application) whit four replications. The surface application was 
2005 October, the evaluations 12 months after the treatments application. The results showed 
that: the corrective surface application do not altered the pH and the bases saturation. 
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Introdução 

O não revolvimento do solo no sistema de plantio direto e, o conseqüente acúmulo de 

resíduos vegetais e fertilizantes na sua superfície, promove diferentes modificações nas 

características químicas do solo em relação ao sistema convencional. Tais modificações 

ocorrem de forma gradual e progressiva a partir da superfície do solo, afetando tanto a 
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disponibilidade de nutrientes quanto o processo de acidificação do solo (Amaral e Anghinoni, 

2001). 

No sistema de plantio direto intensificou-se o interesse por alternativas para correção 

da acidez do solo, sem efetuar seu revolvimento, visto que as vantagens estão relacionadas 

com o controle efetivo da erosão, diminuição da compactação, melhor infiltração de água, 

além da economia com tráfego de máquinas e implementos. A solução para que não ocorra 

quebra do sistema de plantio direto por meio do preparo de solo convencional, é a aplicação 

superficial de calcário, que resulta em correção de acidez e melhoria de alguns atributos 

químicos do solo, em função do tempo. Tal efeito pode ser explicado pela ação dos fatores 

químicos, onde a combinação com os fertilizantes nitrogenados, ou seja, as reações do 

nitrogênio com os elementos oriundos da dissociação do calcário, formam sais solúveis, 

sujeitos à lixiviação pelo movimento descendente da água; biológica, mesofauna, promovendo 

a mistura solo/corretivo e; a combinação entre ambos (Moreira, 1999; Vitti e Luz, 2004).  

A aplicação superficial de calcário tem mostrado resultados positivos ao longo dos 

anos principalmente em trabalhos com as culturas da soja (Caires et al., 1998; Caires e 

Fonseca, 2000 e Caires et al., 2003), do milho (Caires et al., 2002, 2004) e da cevada (Caires 

et al., 2001). De acordo com Martins et al. (1998), existem vários benefícios ocasionados pela 

correção da acidez na camada arável e no subsolo com aplicação superficial de calcário, 

salientando-se, principalmente, o aumento da capacidade de exploração de água e de 

nutrientes do subsolo.  

Amaral e Anghinoni (2001), estudando a alteração de atributos químicos do solo pela 

aplicação do calcário no sistema de plantio direto, em ARGISSOLO VERMELHO Distrófico, 

cultivado há oito anos, no município de Eldorado – RS, observando que com aplicação de 2,5 

t ha-1 de calcário, as análises de solo em camadas de 1 cm de espessura, em curtos espaços de 

tempo, permitiram verificar efeitos da aplicação de calcário na superfície do solo. O maior 

efeito da dissolução do calcário ocorreu aos 90 dias de sua aplicação.  

Portanto o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação 

superficial de doses de corretivos no pH e saturação por bases. 
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Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no Instituto de Pesquisa São Vicente na Universidade 

Católica Dom Bosco, no município de Campo Grande-MS, entre os paralelos 17 e 21, latitude 

sul e os meridianos 53 e 56, longitude Oeste, em um NEOSSOLO QUARTZARÊNICO 

(Embrapa, 1999). 

A análise química do solo (0-20 cm) apresentou 4,6 mg dm-3 de fósforo; 21,7 g 

dm3de MO; 5,2 pH em CaCl2; 0,2; 3,2; 1,5; 3,2; 3,0 e 7,7 cmolc dm-3 de K, Ca, Mg, H+Al, 

CTC respectivamente e V% = 60.  

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados em esquema 

fatorial 3x3+1, com 4 repetições. Os tratamentos foram representados por diferentes 

corretivos (calcário dolomítico; calcário “filler” e silicato de cálcio e magnésio) com três 

diferentes doses (elevar o V% a 70, 80 e 100), com um tratamento adicional, que foi a 

ausência de aplicação, totalizando 10 tratamentos. 

O experimento teve 40 parcelas, formadas por 5 metros de largura linhas e 10 metros 

de comprimento. A aplicação superficial do corretivo foi efetuada em 25 de outubro de 2005.  

O poder relativo de neutralização total (PRNT) dos corretivos foram: calcário 

dolomítico= 71%; calcário “filler” = 90,5%; silicato de cálcio e magnésio = 65%.  

Após 12 meses da aplicação dos tratamentos foram coletados solo em cinco pontos 

diferentes dentro de cada parcela experimental, em diferentes profundidades (0-5, 5-10, 10-20, 

e 20-40 cm) submetidas às análises de pH (CaCl2) e saturação por bases. 

Os resultados obtidos foram avaliados estatisticamente por meio da análise de 

variância para cada profundidade avaliada, utilizando o teste F, seguindo o modelo de blocos 

ao acaso em esquema fatorial com um tratamento adicional. As médias oriundas dos 

corretivos foram comparadas pelo teste de tukey a 5% de probabilidade. Já para comparação 

de médias das doses, foi usada análise de regressão polinomial.  

 

Resultados e Discussão 

Aos 12 meses após a aplicação dos corretivos em superfície, os valores de pH em 

todas as camadas avaliadas não se ajustaram a nenhum tipo de regressão polinomial. Ernani et 

al. (2002) observou que em pouco tempo o calcário aplicado superficialmente não foi capaz 

de reduzir o alumínio trocável e tampouco aumentar o pH. Moreira (1999) concluiu que 7 

meses após a aplicação superficial de calcário não foi suficiente para aumentar o pH do solo. 
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Ao se observar a Figura 1, nota-se que não houve diferença significativa entre os 

corretivos em nenhuma profundidade. Observa-se certa tendência de menor acidificação com 

aplicação de corretivos, em comparação com o tratamento testemunha.  
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Figura 1 – Valores de pH (CaCl2), em diferentes profundidades, em função de corretivos 
aplicados em superfície aos 12 meses após sua aplicação. Campo Grande (MS). n.s. = não 
significativo. 
 

Também os valores de saturação por bases não se ajustaram a nenhum tipo de 

regressão polinomial, após 12 meses de aplicação, em todas as profundidades avaliadas. 

Corretivos de acidez de solo quando aplicado na superfície do solo, apresenta mobilidade 

limitada, diminuindo a sua eficiência na redução da acidez subsuperficial, necessitando de 

períodos maiores para reagirem (Miyazawa et al., 2000). 

Assim como no pH, não houve diferença entre os corretivos em nenhuma 

profundidade (Figura 2). O calcário é um produto de baixa solubilidade e sua ação 

neutralizante depende da superfície de contato e tempo de reação com o solo (Quaggio, 2000). 

Porém, observa-se certa tendência de aumento de bases nas camadas mais superficiais. 
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Figura 2 – Valores de saturação por bases (%), em diferentes profundidades, em função de 
corretivos aplicados em superfície aos 12 meses após sua aplicação. Campo Grande (MS). n.s. 
= não significativo. 
 

 

Conclusão 

 

A aplicação superficial de corretivos não alterou o pH nem a saturação por bases. 
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