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NÍVEIS DE CORREÇÃO EM SOLO ARENOSO 

 

Objetivo: Avaliar a longo prazo o efeito de níveis de correção de acidez, alumínio e 

fósforo em solos arenosos tendo como cultura foco a soja. 

 

Sistema de cultivo 

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

- Ano de instalação do experimento: safra 2017/2018 M8372 IPRO (122 dias); 

- Sistema de semeadura do milheto: no primeiro cultivo da safra 2016/17 foi semeado 

a lanço e incorporado com grade niveladora, já no cultivo após a soja foi semeado com 

semeadora de grãos finos e espaçamento 17 cm entre linhas. 

- Solo: textura arenosa; 

 

Adubação padrão: 

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

para todos os tratamentos; + 100 kg/ha de cloreto de potássio + 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 (safra 2017/2018). 

Legenda: T – Tratamentos; SFT - Superfosfato triplo; DR – Dose recomendada

T Foco do Tratamento Calagem Revolvimento Correção de P Gesso 

1 Sem Calagem - - - - 

2 Calagem superficial a cada 2 anos V= 70% / 2x - - - 

3 Calagem superficial a cada 2 anos + gesso V= 70% / 2x - - DR 

4 Calagem superficial a cada 2 anos + super gessagem V= 70% / 2x - - DR x 4 

5 Efeito de uma super-calagem superficial V=70% 2x - - DR 

6 Efeito apenas do revolvimento profundo do solo - 

1º:  Aração a 30 cm de 
profundidade; 
2º: Gradagem pesada a 20 cm de 
profundidade; 
3º: grade niveladora. 

- - 

7 
Correção da acidez, alumínio e fósforo em 
profundidade 

1º: V= 70% 1x 
 
 

4º: V= 70% 1x 

3º:  Aração a 30 cm de 
profundidade; 
6º: Gradagem pesada a 20 cm de 
profundidade; 
7º: grade niveladora. 

2º: 750 kg/ha de 
SFT 

 
5º: 750 kg/ha de 

SFT 

8º: DR x 2 

8 
Avaliar o efeito da correção da acidez e alumínio 
profundidade 

1º: V= 70% 1x 
 
 

3º: V= 70% 1x 

2º:  Aração a 30 cm de 
profundidade; 
4º: Gradagem pesada a 20 cm de 
profundidade 
5º: grade niveladora. 

- 6º: DR x 2 

9 
Avaliar o efeito da correção da acidez em 
profundidade 

1º: V= 70% 1x 
 
 

3º: V= 70% 1x 

2º: Aração a 30 cm de 
profundidade; 
4º: Gradagem pesada a 20 cm de 
profundidade 
5º: grade niveladora. 

- - 

10 
Correção intermediária do solo quanto a acidez e a 
fósforo 

1º: V= 70% 1x 
3º:  grade 28”; 
4º: grade 28”; 
5º: grade niveladora. 

2º: 750 kg/ha de 
SFT 

6º: DR 
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RESULTADOS 

Safra 2018/19 

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

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

significativas (Tabela 2). Avaliando cada tratamento isoladamente, a produtividade de 

grãos de soja teve uma amplitude de 18 sc/ha, entre o tratamento com super calagem 

superficial (60,4 sc/ha) e o tratamento correção da acidez em profundidade (42,4 sc/ha). 

Nos tratamentos 7, 8 e 9 ambos com correção em profundidade e suas variáveis, notou-

se um aumento expressivo na ocorrência de nematoides de cisto, que limitaram a 

consideravelmente a altura final de plantas, o PMG e consequentemente a 

produtividade de grãos de soja nestes tratamentos. De maneira geral, os tratamentos 

sem revolvimento do solo (T1 ao T5), apresentaram-se superiores aos demais. No 

campo, estas diferenças chamaram a atenção pelos seus aspectos visuais, com 

intensidade quando do arranquio de plantas e análise visual do sistema radicular 

tomado por Heterodera glycines.  

Outro efeito importante que pode ser avaliado neste trabalho, é a condição de 

presença e ausência de revolvimento em um solo arenoso (Tabela 3). Os resultados 

apontam que para todas as variáveis analisadas na soja, a condição sem revolvimento 

teve resposta significativamente superior, em comparação a condição de revolvimento. 

Cabe destacar, que a diferença de produtividade de grãos da soja para as condições de 

com e sem revolvimento, foi de 10 sc/ha. 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. 

Assim, este somatório de indicadores afeta diretamente a cultura ali em 

estabelecimento. 
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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 soja (PROD) em função da aplicação de 
doses de níveis de correção em um solo de textura arenosa. 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, a 5 e a 10% 
de probabilidade, respectivamente.  

T Descrição 
PMG PROD 

(g) (sc/ha) 

1 Sem Calagem e sem revolvimento 
111,4 

abc 57,6 ab 

2 Calagem superficial a cada 2 anos 115,6 a 57,2 abc 

3 
Calagem superficial a cada 2 anos + 
gesso 114,6 a 58,6 ab 

4 
Calagem superficial a cada 2 anos + 
super gessagem 113,7 a 57,6 ab 

5 Super-calagem superficial 115,4 a 60,4 a 

6 
Apenas revolvimento profundo do 
solo 

106,3 

bc  52,8 abcd 

7 
Correção da acidez, alumínio e 
fósforo em profundidade 104,1 c 45,8 bcd 

8 
Correção da acidez e alumínio 
profundidade 

110,7 

abc 44,0 cd 

9 
Correção da acidez em 
profundidade 

105,7 

bc 42,4 d 

10 
Correção intermediária de acidez e 
fósforo 114,6 a 55,5 abcd 

 DMS (10%) 6,75 13,4 

 P>F 0,0001*

* 0,0007** 

 CV (%) 2,75 11,43 
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Tabela 3. Resumo da análise de variância e comparação de médias de população final 
de plantas (PFP), altura final de planta (AFP), peso de mil grãos (PMG) e 
produtividade de grãos de soja (PROD) em função de níveis de correção em 
um solo de textura arenosa. Centro de aprendizagem e Difusão, Campo Novo 
do Parecis – MT (safra 2018/2019). 

Descrição 
PMG PROD 

(g) (sc/ha) 

Sem revolvimento 114,1 a 58,3 a 
Com revolvimento 108,3 b 48,1 b 

DMS (10%) 2,2 213,3 
P>F 0,0001** 0,0001** 
CV (%) 3,71 12,51 

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 5% de 
probabilidade, respectivamente. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 
Nas condições edafoclimáticas de realização deste estudo, os resultados obtidos 

permitem considerar que: 

A mineralização de nutrientes que estão ligados a matéria orgânica pode 

confundir a conclusão real sobre a correção de perfil por prática mecânica (incorporada) 

quando sem comparativos, apenas critérios visuais. 

Em anos de boa disponibilidade hídrica os efeitos da correção de perfil são minimizados. 

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.   

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

o real efeito da correção do perfil sobre a produtividade da soja. 

 

Para o conteúdo na íntegra acesse o link: 

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

_Niveis_de_correcao__2019_.pdf 

 

http://www.aprosoja.com.br/storage/site/files/RF_-_Niveis_de_correcao__2019_.pdf
http://www.aprosoja.com.br/storage/site/files/RF_-_Niveis_de_correcao__2019_.pdf
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