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MANEJO DA CALAGEM EM SOLO ARENOSO 

 

Objetivo:  Avaliar a longo prazo a influência do manejo da calagem, por meio de calcário 

dolomítico, em solos de textura arenosa, sobre o desenvolvimento da cultura da soja. 

 

Sistema de cultivo e características químico-físicas do solo:  

- Culturas antecessoras (safra 2016/2017): milheto/soja/milheto; 

- Ano de instalação do experimento: safra 2017/2018 - Monsoy 8372 IPRO 

Entressafra 2018 – Brachiaria Ruziziensis  

Safra 2018/2019: TMG 2185 IPRO 

Entressafra 2019 – Brachiaria Ruziziensis 

- Solo: textura arenosa; 

- Manejo fitossanitário:  De acordo com as necessidades da cultura e com uso de 

produtos recomendados; 

- Parcelas: 36 linhas espaçadas 0,45m com 30 metros de comprimento (área total da 

parcela 486m². 

 

Adubação padrão: 

Safra 2017/18: no sulco de semeadura foi aplicado 400 kg/ha de superfosfato simples 

para todos os tratamentos. A adubação potássica com 200 kg/ha de cloreto de potássio 

+ 7,5 kg/ha Coppergran® (Cu 10%) + 7,5 kg/ha Produbor® (B 10%) a lanço no dia da 

semeadura.  

Safra 2018/19: no sulco de semeadura foi aplicado 350 kg/ha de superfosfato simples 

para todos os tratamentos; + 100 kg/ha de KCl + 250 kg/ha de K-Mag® + 8,0 kg/ha 

Produbor® com distribuição manual a lanço em superfície no dia da semeadura. 
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Tabela 1. Descrição dos tratamentos avaliados. Centro de aprendizagem e Difusão, 
Campo Novo do Parecis – MT. 

T Fonte Dose aplicada (t/ha) Modo1 

1 Sem calagem - Sem revolvimento 

2 Sem calagem - Apenas revolvimento 

3 Calcário dolomítico² 2 Superfície 

4 Calcário dolomítico 4 Superfície 

5 Calcário dolomítico 2 Incorporado total a cada 4 anos 

6 Calcário dolomítico 4 Incorporado total a cada 4 anos 

7 Calcário dolomítico 2 Início incor.; depois superf. 

8 Calcário dolomítico 4 Início incor.; depois superf. 

Legenda: T – Tratamentos; Nota: ¹tratamentos aplicados a lanço de forma manual e incorporados (onde 
solicitado) com grade 28 polegadas atingindo aproximadamente 20cm de profundidade; ²calcário 
dolomítico CaO (28,7 %), MgO (19,5%) e PRNT (98,3 %). 

 

RESULTADOS 

Safra 2017/2018 

Para a primeira safra de condução deste trabalho, os resultados obtidos foram 

muito semelhantes entre si, sem diferença entre os tratamentos. Pelo tempo necessário 

a reação total do calcário e pela condição de acidez inicial que não era tão expressiva, 

os resultados são compreensíveis. 

Os solos arenosos são geralmente mais propensos a ter perdas de plantas 

afetando o estande, principalmente, nos períodos iniciais de desenvolvimento da soja, 

por estresses térmicos e hídricos, sendo ainda mais crítico quando há exposição do solo 

a luz por revolvimentos e ausência de cobertura vegetal. Devido a gradagem realizada 

para incorporar os tratamentos, o solo exposto não propiciou um bom leito para o 

desenvolvimento inicial da cultura da soja acarretando em perdas significativas na 

população final de plantas.  

A busca tem sido frequente por ferramentas que possam contribuir para reduzir 

os riscos e perdas dos cultivos anuais em solos de textura arenosa, principalmente para 

a cultura da soja. É nessa classe de solos onde os problemas se tornam mais evidentes, 

principalmente pela dinâmica de nutrientes lixiviáveis, matéria orgânica e manutenção 
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de água. Fatores como a acidez, níveis tóxicos de alumínio em subsuperfície e 

estratificação de fósforo no perfil acarretam em menor crescimento radicular em 

profundidade o que torna a cultura muito mais vulnerável a intempéries, principalmente 

períodos de estiagem, onde com raízes confinadas afetam forte impacto na 

produtividade. 

 

Safra 2018/2019 

Nesta segunda safra de condução do ensaio, com um período maior após a 

instalação, operações de preparo e aplicação dos tratamentos, observou-se respostas 

variáveis.  Avaliando o preparo isoladamente, com e sem revolvimento, a produtividade 

de grãos de soja teve uma redução de 9,8 sc/ha onde ocorreu o revolvimento do solo, 

além do decréscimo no peso de mil grãos de soja. Para as doses, com aumento da 

quantidade de aplicação de calcário dolomítico, não foi observado efeito significativo 

nos componentes de rendimento de grãos de soja. 

 

Tabela 2. Resumo da análise de variância e comparação de médias, peso de mil grãos 
(PMG) e produtividade de grãos de soja (PROD) em função da aplicação de doses de 
calcário dolomítico superficial ou incorporado em um solo de textura arenosa. Centro 
de aprendizagem e Difusão, Campo Novo do Parecis – MT (safra 2018/2019). 

 

 

T Descrição 
Dose  

(t/ha) 

PMG PROD 

(g) (kg/ha) 

1 Sem calagem (sem revolvimento) - 121,1 ab 3.997,0 a 

2 Sem calagem (com revolvimento) - 116,1 ab 3.491,6 a 

3 Calcário dolomítico (superficial) 2 121,8 ab 3.719,2 a 

4 Calcário dolomítico (superficial) 4 124,1 a 3.809,2 a 

5 Calcário dolomítico (incorporado a cada 4 anos) 2 120,7 ab 3.152,0 a 

6 
Calcário dolomítico (incorporado a cada 4 anos) 4 

118,6 ab 3.127,2 a 

7 
Calcário dolomítico (incorporado no início 
depois superficial) 

2 
117,5 ab 3.521,5 a 

8 
Calcário dolomítico (incorporado no início 
depois superficial) 

4 
113,4 b 3.058,9 a 
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Os resultados apontam a condição sem revolvimento teve resposta superior em 

produtividade, em comparação a condição de revolvimento. De fato, a interferência do 

revolvimento no sistema, neste caso, em solo arenoso (10% de argila), acaba expondo 

as plântulas, desde sua emergência, a escaldadura, ao efeito residual de degradação da 

matéria orgânica pelo preparo em profundidade do solo, a intensificação da ocorrência 

de nematoides de cisto pela reação do calcário depois de uma safra após aplicação. É 

notória a influência e a responsabilidade da MO no fornecimento e ciclagem de 

nutrientes, na contribuição de um ambiente rico em propriedades químicas, físicas e 

biológicas no solo, que incluem, temperatura, diversidade, disponibilidade de água, 

dentre outros pontos. 

 

CONSIDERAÇÕES 

Nas condições edafoclimáticas de realização deste estudo, os resultados obtidos 

permitem considerar que: 

 Para a recomendação assertiva de calagem não só os valores de saturação devem 

ser considerados, mas também os valores dos demais atributos químicos do solo, 

apresentados nos laudos de análise, como cálcio, magnésio, alumínio, pH, 

principalmente em solos arenosos. 

Em solo sem alumínio restritivo, com bons valores de cálcio e saturação por 

bases é possível que a cultura explore um volume interessante de solo minimizando as 

respostas a calagem. 

 A ausência de revolvimento do solo, nesta condição arenosa, tem se mostrado 

com resultados superiores para soja.  

 A correção da acidez aliada ao revolvimento em profundidade somada com um 

histórico de ocorrência de nematoides de cisto, aumenta a incidência deste em 

cultivares de soja com reação suscetível.   

 Há necessidade da continuação desse estudo para um posicionamento confiável 

sobre doses e modos de aplicação de calcário em solos arenosos. 

 A correção do solo não é imediata, portanto, a continuidade do trabalho indicará 

um posicionamento confiável sobre doses e modos de aplicação de calcário em solos 

arenosos. 
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Para o conteúdo na íntegra Clik aqui:  

http://www.aprosoja.com.br/download/PmNzwS6jVh  

 

REALIZAÇÃO 
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