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GESSAGEM 

 
Objetivo: Avaliar a longo prazo, a influência de diferentes doses de gesso agrícola e seu 

residual para o sistema de produção soja/milho safrinha, quando aplicado em um solo 

de textura média.  

 
Sistema de cultivo 

- Culturas antecessoras (safra 2015/2016): soja/milheto; 

- Ano de instalação do experimento: safra 2016/2017; 

- Cultura antecessora primavera (safra 2016/2017): milheto; 

- Sistema de semeadura do milheto: a lanço incorporado com niveladora; 

- Solo: textura média; 

- Histórico de avaliações: após o cultivo de milheto (2016), o protocolo teve sua 

instalação com a cultura da soja Monsoy 8372 IPRO (safra 2016/2017), seguido pela 

sucessão de milho safrinha AG 8088 (2017), soja M 7739 IPRO (safra 2017/2018), milho 

safrinha SYN Fórmula VIP (2018), soja BMX Bônus IPRO (safra 2018/2019) e Brachiária 

Ruziziensis (2019).  

 

Adubação padrão 

Safra 2017/18: 150 kg/ha de superfosfato triplo no sulco de semeadura, 200 kg/ha 

de cloreto de potássio + 45 kg/ha de Sulfurgran® (S 90%) + 7,5 kg/ha Coppergran® (Cu 

10%) + 7,5 kg/ha Produbor® (B 10%) a lanço em superfície no dia da semeadura. 

Safra 2018/19: 150 kg/ha de superfosfato triplo no sulco de semeadura, 100 kg/ha 

de cloreto de potássio + 250 kg/ha de K-Mag® (21% K2O + 21% S + 10% Mg) + 8,0 kg/ha 

Produbor a lanço em superfície no dia da semeadura. Calagem com calcário dolomítico 

na dose de 1,8 t/ha realizada de maneira manual, a lanço em superfície em 23/08/2018. 
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Milho 

Adubação padrão 

Safra 2017-18: no sulco de semeadura foi aplicado com haste sulcadora 100 kg/ha de 

MAP para todos os tratamentos. E a adubação potássica foi realizada a lanço com 150 

kg/ha de KCl + 10 kg/ha de Zincodur® (Zn 25%) a lanço no dia do plantio. Já a adubação 

de cobertura foi realizada com 400 kg/ha de sulfato de amônio a lanço em V2, com 

objetivo de fornecer enxofre e nitrogênio. 

Safra 2018/19: sem adubação.  

 

RESULTADOS 

Cultura da Soja 

Safra 2018/19 

Na safra 2018/19, terceiro ano de condução deste ensaio, observou-se que não 

houve resposta significativa para a população final de plantas, altura final de plantas e 

produtividade de grãos de soja em função dos tratamentos avaliados (Tabela 1).  Houve 

diferenças apenas para o peso de mil grãos, sendo o tratamento controlem inferior aos 

demais.  Como relato nos outros anos, ainda nesta terceira safra, soja apresentou 

sintomas visuais de deficiência de Mg nas folhas, fato também observado na cultura de 

cobertura (brachiária), para o tratamento de 10x DR de gesso.   

Em um comparativo das últimas safras, observa-se que as produtividades médias 

de grãos da soja e do milho tem reduzido. Como o ensaio está alocado em um solo com 

textura média, a sucessão utilizada até a safra 2017/2018 com soja/milho safrinha 

começou a apresentar sinais de que esta condição necessitava ser ajustada, devido ao 

aparecimento mais acentuado de manchas de solo, ocorrência de reboleiras de 

nematoides, que poderiam comprometer a qualidade dos resultados. Sendo assim, 

nesta safra 2018/2019 a cobertura na entressafra com Brachiária Ruziziensis foi inserida 

no sistema, para, dentre outros benefícios, reduzir a população de nematoides, 

contribuir para a sustentabilidade e estabilidade do sistema, aliada com a sua 

dessecação no momento certo. O cultivo desta cobertura proporcionou uma 

produtividade média de massa seca de 10,4 t/ha, no local do ensaio.  
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Tabela 1. Resumo da análise de variância e comparação de médias de peso de mil 

grãos (PMG) e produtividade de grãos de soja (PROD) em função da aplicação de 

doses de gesso agrícola em um solo de textura média. Centro de aprendizagem e 

Difusão, Campo Novo do Parecis – MT (safra 2018/2019). 

Médias seguidas por mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Tukey a 10% de 
probabilidade. Legenda: T – tratamento; DMS – diferença mínima significativa; CV – 
coeficiente de variação.  Teste F: ns, ** e * – não significativo, significativo a 1 e a 5% de 
probabilidade, respectivamente. 

 

O sucesso do cultivo de duas safras na mesma área dentro do mesmo ano agrícola 

no cerrado é altamente dependente da água disponível durante o ciclo para as culturas, 

em solos de textura média ou arenosos onde a capacidade de armazenamento de água 

é menor que em solos argilosos a dificuldade de atingir êxito se torna ainda maior. As 

principais alternativas para amenizar o efeito da menor disponibilidade hídrica nessas 

áreas estão diretamente ligadas ao aumento de matéria orgânica, cobertura vegetal 

permanente, ausência de revolvimento e aumento de volume de solo explorado pelas 

raízes.  

O gesso agrícola possibilita que problemas de restrição ao crescimento radicular 

por níveis altos de alumínio e teores limitantes de cálcio em profundidade sejam 

resolvidos sem revolvimento, formando um perfil corrigido que com aprofundamento 

de raízes que buscam água nas camadas mais profundas.  Considerando o laudo da 

análise do solo realizada antes da condução do experimento a saturação por alumínio 

T Descrição 
PMG PROD 

(g) (kg/ha) 

1 Controle 187,2 b 3527,7 

2 0,5 x dose recomendada 199,7 a 3769,2 

3 DR x dose recomendada 193,2 ab 3612,0 

4 2,0 x dose recomendada 200,0 a 3752,0 

5 4,0 x dose recomendada 201,5 a 3739,7 

6 
0,5 x dose recomendada 

reaplicado anualmente 

195,0 ab 3565,7 

7 
Dose recomendada reaplicada 

anualmente 

199,0 ab 3393,5 

8 10,0 x dose recomendada 205,0 a 3525,7 

 DMS (10%) 12,35 716,2 

 P>F 0,0104* 0,7256 ns 

 CV (%) 2,94 9,32 
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acima de 20% na camada de 20-40 aumentava a probabilidade de resposta a utilização 

da gessagem, porém não foram observados benefícios pela utilização dessa prática. A 

ausência de incremento na produtividade pela aplicação de doses de gesso pode ser 

justificada em parte pela condição climática durante a safra, com chuvas bem 

distribuídas e com períodos inclusive de excesso de água no solo, fazendo com que as 

raízes concentradas nas camadas superficiais fossem suficientes para a manutenção da 

plena atividade metabólica da planta. 

Devido ao histórico de utilização de calcário calcítico enquanto talhão comercial, 

a área apresenta teores de magnésio muito próximos ou até abaixo do nível crítico (0,5 

cmolc/dm3) em diversos pontos devido a variações em curta distância, apesar de não 

estar evidenciado na análise de solo deste protocolo. Por esse fato, durante a condução 

do trabalho foram observadas deficiências intensas de magnésio nas parcelas onde 

foram aplicadas 4 e 10 vezes a dose recomendada de gesso que refletiu em perda de 

produtividade principalmente na maior dose, que apesar de não serem quantidades 

usuais e indicadas a nível comercial, para a pesquisa se tornam importantes para 

avaliação do efeito residual, das reações no solo e do impacto para as culturas avaliadas. 

A deficiência de magnésio ocorre nessa situação pois quando no solo o cálcio presente 

no gesso interage no complexo de trocas, deixa bases como o magnésio e o potássio 

livres na solução que por sua vez podem reagir com o sulfato, aumentando sua 

mobilidade no perfil e consequentemente o deslocamento para camadas mais 

profundas. Cabe destacar também, o efeito antagônico que ocorre entre cálcio e 

magnésio quando há desbalanço entre eles no solo. 

A intensidade do deslocamento de nutrientes pela gessagem é influenciado 

principalmente pela dose aplicada, e mesmo em doses recomendadas as reações 

continuam acontecendo, porém em menor proporção, e isso faz com que haja melhor 

condição para o crescimento radicular nas camadas mais profundas pelo aumento da 

disponibilidade de nutrientes nessa região, consequentemente isso gera maior 

capacidade da planta manter seu metabolismo funcionando mesmo em uma condição 

de estresse hídrico atingindo assim o objetivo principal da utilização do produto. Desde 

que o solo não tenha teores limitantes principalmente de potássio e magnésio a 

utilização de gesso em doses recomendadas tende a não apresentar problemas, mas 
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caso sejam evidenciados níveis baixos é prioritária a correção desse problema para 

posterior utilização da gessagem. 

 

Cultura do Milho 

 

Safra 2017/18 

Nesta segunda safrinha de milho, após instalação do ensaio, a única variável 

influenciada significativamente pela aplicação de gesso foi a altura final de plantas 

(Tabela 2). Este efeito pode ser atribuído principalmente a deficiência de magnésio que 

apresentou sintomas intensos na cultura, principalmente no início do ciclo. Os demais 

valores para população final, peso de mil grãos e produtividade de grãos de milho não 

foram afetados pelos tratamentos avaliados. Com relação às variações relativas, assim 

como para a cultura da soja, as médias de todos os parâmetros apresentaram 

coeficientes de variação considerados baixos (<10%), portanto com boa precisão 

experimental. Já no fim do ciclo da cultura as estrias amarelas internervais não eram 

aparentes com grande intensidade e não houve perdas de produtividade, possivelmente 

pela capacidade do milho de explorar um maior volume de solo em relação a cultura da 

soja conseguindo maior aproveitamento do magnésio. 
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Tabela 2. Resumo da análise de variância e comparação de médias de peso de mil 
grãos (PMG) e produtividade de grãos de milho (PROD) em função da aplicação de 
doses de gesso agrícola em um solo de textura média. Centro de aprendizagem e 
Difusão, Campo Novo do Parecis – MT (safra 2017/2018). 

Médias seguidas por mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Tukey a 10% de probabilidade. 
Legenda: T – tratamento; DMS – diferença mínima significativa; CV – coeficiente de variação.  Teste F: 
ns e * - não significativo e significativo a 10% de probabilidade, respectivamente. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 
Nas condições edafoclimáticas de realização deste estudo, os resultados obtidos 

permitem considerar que: 

Para recomendação de gessagem não só os teores de cálcio e alumínio devem 

ser considerados, mas também os valores de magnésio e potássio; 

Doses de gesso agrícola muito acima da dose sugerida pela multiplicação do teor 

de argila por cinquenta vezes podem desencadear problemas limitantes a 

produtividade. 

A recomendação de gessagem deve ser feita com base em uma boa análise de 

solo, confiável e bem interpretada. 

Há necessidade da continuação desse estudo para um posicionamento assertivo 

sobre a influência do gesso agrícola sobre o rendimento e outros componentes 

agronômicos da cultura da soja e do milho safrinha principalmente quando houver 

estresse hídrico.  

T Descrição 
PMG PROD 

(g) (kg/ha) 

1 Controle 296,2 9.273 

2 0,5 x dose recomendada 303,4 9.347 

3 DR x dose recomendada 302,4 8.920 

4 2,0 x dose recomendada 302,4 8.951 

5 4,0 x dose recomendada 303,4 8.924 

6 
0,5 x dose recomendada 

reaplicado anualmente 

293,3 9.426 

7 
Dose recomendada reaplicada 

anualmente 

303,1 9.702 

8 10,0 x dose recomendada 285,4 9.111 

 DMS (10%) 28,3 1.250 

 P>F 0,4770 ns 0,5236 ns 

 CV (%) 4,50 6,45 
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Para o conteúdo na íntegra acesse o link: 

http://www.aprosoja.com.br/storage/site/files/RF_-

_Gessagem__2019_.pdf 
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