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RESUMO 

 

CHAGAS, PAULO HENRIQUE MENEZES. Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul. Título da Dissertação CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO SOLO E PRODUÇÃO 

DE MILHO E SOJA INFLUENCIADAS POR DOSES DE CALCÁRIO E GESSO NA 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEMEADURA DIRETA. Professor Orientador: 

CASSIANO GARCIA ROQUE 

 

O uso do calcário e gesso agrícola podem promover alterações nos atributos físicos 

do solo. Dessa forma, objetivou-se avaliar doses de calcário e de gesso agrícola nas 

propriedades físicas do solo e componentes de produção na implantação o sistema 

de semeadura direta. O experimento foi conduzido na área experimental da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul de Chapadão do Sul, em um Latossolo 

Vermelho distrófico, textura argilosa. Sendo o delineamento disposto em blocos 

casualizados em fatorial 5 (doses de calcário) x 2 (ausência e presença de gesso) 

com quatro repetições. Os atributos físicos do solo analisados foram: a densidade do 

solo (DS), porosidade total (PT) e resistência a penetração (RP). Os aspectos 

agronômicos avaliados foram: altura (ALT), inserção da primeira espiga (INS), 

número de grãos (NG), massa de cem grãos (MCG), peso da espiga (PE), 

comprimento da espiga (CE), diâmetro da espiga (DE) e produtividade (PROD) na 

cultura do milho e altura (ALT), inserção da primeira vagem (INS), massa de cem 

grãos (MCG) e produtividade (PROD) na cultura da soja. A aplicação de calcário 

influência a densidade do solo na camada de 0,20-0,30 m e massa de cem grão na 

cultura da soja, proporciona aumento de número de grãos, peso de espiga e 

produtividade na cultura do milho. O Gesso agrícola influência na porosidade total 

das camadas 0,0-0,10 m e 0,30-0,40 m e resistência à penetração na camada de 

0,35-0,40 m na cultura do milho e na camada de 0,0-0,05 m na soja, influencia no 

comprimento da espiga da cultura do milho e altura da soja. 

 

Palavras-chave: Calagem, Compactação, Gessagem, Produtividade. 
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ABSTRACT  

 

CHAGAS, PAULO HENRIQUE MENEZES. Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul. PHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE SOIL INFLUENCED BY LIMESTONE 

SOURCES IN THE PRESENCE AND ABSENCE OF GYPSUM IN THE 

IMPLANTATION OF THE DIRECT SEEDING SYSTEM. Author: PAULO HENRIQUE 

MENEZES DAS CHAGAS. Adviser: CASSIANO GARCIA ROQUE. 

 

The use of limestone and agricultural gypsum can promote changes in the physical 

attributes of the soil. The aim of this study was to evaluate the levels of limestone 

and the agricultural gypsum in soil physical properties and production components in 

the direct seeding system. The experiment was conducted in the experimental area 

of the Universidade Federal de Mato Grosso do Sul at Chapadão do Sul, Brazil, in a 

dystrophic Red Latosol, a clayey texture. The design was arranged in randomized 

blocks in factorial 5 (doses of limestone) x 2 (absence and presence of gypsum) with 

four replications. The soil physical attributes analyzed were: soil density (DS), total 

porosity (PT) and resistance to penetration (RP). The agronomic aspects evaluated 

were: height (ALT), insertion of first ear (INS), number of grains (NG), mass of one 

hundred grains (MCG), ear weight (PE), ear length (ED) and yield (PROD) in corn 

and height (ALT), first pod insertion (INS), mass of one hundred grains (MCG) and 

yield (PROD) in the soybean crop. The application of limestone influences soil 

density in the layer of 0.20-0.30 m and mass of one hundred grains in the soybean 

crop, provides increase in number of grains, spike weight and productivity in maize 

crop. The agricultural gesso influenced in the total porosity of the layers 0.0-0.10 and 

0.30-0.40 and resistance to the penetration in the layer of 0.35-0.40 m in the corn 

crop and in the layer of 0.0-0.05 m in soybean, influence on ear length of corn crop, 

height and dry matter of soybean. 

 

Key words: Limming, Compaction, Gypsum, Yield. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a área total cultivada em plantio direto no Brasil é de 

aproximadamente 18 milhões de hectares, sendo 28% (5 milhões de hectares) 

localizados no cerrado, é uma técnica eficaz, que além de melhorar a 

sustentabilidade da agricultura reduz o impacto de perdas de nutrientes por erosão 

(RODRIGHERO et al., 2015). 

A calagem neutraliza o alumínio, fornece cálcio e magnésio, corrige o pH do 

solo e aumenta a disponibilidade de alguns nutrientes para as plantas (SOUSA et 

al., 2007). Com a diminuição da acidez do solo, pode ocorrer o aumento da 

produtividade, através do incremento dos componentes de produção, como massa 

de espiga, número de grãos por espiga, massa de 100 grãos e massa de grãos por 

espiga (PRADO, 2001). 

O gesso agrícola devido a sua mobilidade no solo, funciona como 

condicionador, disponibilizando cálcio e enxofre em solução, além de garantir a 

lixiviação dos nutrientes para camadas mais profundas do perfil do solo, diminuindo 

a toxicidade do alumínio nas camadas mais profundas (CAIRES et al., 2008). 

Possibilita melhorar o crescimento radicular, permitindo que as culturas superem 

períodos de déficit hídrico, e beneficia a absorção de nutrientes, aumentando a 

produtividade (SORATTO; CRUSCIOL, 2008). 

Quando as práticas de manejo do solo e das culturas são realizadas 

incorretamente, podem ocorrer alterações nas propriedades físicas do solo, nas 

quais podem ser permanentes ou temporárias, sendo assim necessário avaliar a 

qualidade física do solo, pensando na sustentabilidade dos sistemas de produção 

agrícola (BAVOSO et al., 2012). 

A alteração na porosidade total do solo pode ocorrer devido a compactação 

do solo, podendo assim interferir na expansão do sistema radicular e diminuir a área 

exploradas pelas raízes, e conseguintemente diminuir a captação de nutrientes e 

água pelo sistema radicular das plantas (BERGAMIN et al., 2010). 

Ao avaliar o efeito da aplicação superficial de gesso agrícola MÜLLER et al, 

(2012). Verificaram os efeitos que ocasiona na qualidade estrutural de um Latossolo 

Vermelho sob plantio direto, onde observaram incrementos lineares na resistência a 

penetração e diminuição da densidade do solo, os autores justificam que o aumento 
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do teor de cálcio no subsolo, devido a aplicação do gesso ocasiona aumento das 

forças de agregação no solo, propiciando a formação de agregados maiores.  

A aplicação de 2 Mg ha-1 de gesso agrícola avaliada por Costa et al. 2007, 

proporcionou incremento da densidade do solo e diminuição da porosidade total, de 

um Latossolo Vermelho distroférrico de textura argilosa. 

Portanto, faltam pesquisas que evidenciam a eficiência do uso do calcário e 

do gesso agrícola para melhoria da qualidade física dos solos. Dessa forma, 

objetivou-se avaliar doses de calcário na presença e ausência de gesso agrícola nas 

propriedades físicas do solo e componentes de produção do milho e da soja na 

implantação do sistema de semeadura direta. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  SISTEMA DE SEMEADURA DIRETA 

 

O sistema de semeadura (SSD) iniciou-se no final da década de 1960 na 

região sul do Brasil, porém enfrentava problemas como o manejo de plantas 

daninhas, doenças de solo, e dificuldade de penetração dos discos da semeadora 

sobre os restos vegetais, afetando assim a germinação das sementes (JUNIOR, 

2012).  

Atualmente mais de 32 milhões de hectares estão sendo manejados em 

sistema de semeadura direta (SSD) no Brasil, sendo aproximadamente 43% do total 

das áreas de cultivo agrícola (Embrapa. 2018). É uma pratica eficaz que melhora a 

sustentabilidade da agricultura em regiões tropicais e subtropicais, diminui impactos 

no solo e perdas de nutrientes por erosão (RODRIGHERO et al., 2015). 

Quando comparado com outros métodos de cultivos, O SSD propõe 

diminuição da energia de impacto das gotas de chuva com o solo, devido ao 

amortecimento que a camada de cobertura morta oferece contra a erosão 

(DERPSCH et al., 1991). Sendo comum ocorrer a compactação subsuperficial do 

solo em SSD, dependendo do grau, pode prejudicar o desenvolvimento da cultura 

(MAHL et al, 2008).   
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Esse sistema possibilita a redução do tráfego de máquinas e revolvimento 

de solo, e junto a utilização de plantas de cobertura, possibilita recuperar a estrutura 

do solo, tornando o sistema agrícola mais produtivo (VEZZANI; MIELNICZUK, 2009).  

Para obter a consolidação do SSD é necessário a implantação de culturas 

para a produção de palhas, em quantidade necessária para a cobertura do solo 

(ANDREOTTI et al., 2008). Porém com à dificuldade na correção subsuperficial do 

solo e cultivos em sucessão, e a expectativa de preço de comercialização, somente 

parte da pratica é realizada (SCOPEL et al., 2013). 

No Cerrado encontra-se dificuldade para manter esse sistema de cultivo, 

pois a manutenção da fitomassa na superfície do solo, devido à escassez de chuvas 

e elevada temperatura, faz com que acelere a taxa de decomposição dos resíduos 

vegetais da cultura antecessora (TORRES et al., 2008).  

 

2.2  CALAGEM E GESSAGEM 

 

A calagem é uma prática benéfica principalmente quando o solo é ácido, 

porém, nem sempre é realizada, ou o é realizada de modo inadequado, portanto 

tornado ineficaz (RAIJ, 2011), quando realizada de forma adequada, neutraliza o 

Alumínio, fornece cálcio e magnésio, corrige o pH do solo e aumenta a 

disponibilidade de alguns nutrientes para as plantas (SOUSA et al., 2007). 

O efeito da calagem quando realizada em sistema de plantio direto ocorre 

apenas no local de aplicação, e para que ocorra em profundidades tem dificuldades, 

devido a reação de neutralização não deixar ânions livres (YAMADA; ABDALLA, 

2007). 

É importante realizar ajustes na calagem quando utilizado em sistema de 

plantio direto, devido ser um sistema que após ser implantando não pode ocorrer 

falhas ao longo do tempo (CAIRES et al., 2005). Em busca de métodos para 

implantação e manutenção de sistemas de plantio direto, estudos estão sendo 

realizados para iniciar os sistemas utilizando a aplicação da calagem superficial, ao 

invés de incorporar (CRUSCIOL, 2008). 

Em estudo com calagem em SPD, Costa e Rosalem (2007), verificaram que 

quando aplicado calcário dolomítico em superfície, há aumento nos teores de Mg na 
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solução do solo, em todo o perfil do solo, sendo indicado devido a movimentação a 

camadas subsuperficiais. 

Uma vantagem da aplicação superficial da calagem, é a redução no custo da 

aplicação, por não se utilizar aração e gradagem para incorporar o calcário, 

chegando a uma economia de 40% (CAIRES et al., 2006). 

A gessagem superficial em SPD, reduz o alumínio trocável e aumenta os 

teores de cálcio trocável, e eleva o pH de modo indireto nas camadas 

subsuperficiais do solo (CAIRES, 2011). De acordo com Soratto et al, (2010), 

demonstram que o uso de gesso agrícola junto a calagem, aumenta a produtividade 

de diferentes culturas, quando aplicado incorporado ou superficial. 

Apesar do gesso agrícola apresentar melhorias nos atributos químicos das 

camadas subsuperficiais dos solos, mesmo elevando o teor de Ca e reduzindo a 

atividade do Al, não pode substituir a calagem (SILVA et al., 1998). 

Mesmo o gesso agrícola tendo grande potencial, existem dúvidas ao método 

de recomendação, quanto a resposta das culturas a aplicação superficial do gesso 

(CASTRO et al., 2013). 

Em solos do Cerrado, quando há deficiência de cálcio na subsuperfície do 

solo, devido ou não à toxidez de alumínio, ocorre restrições ao crescimento radicular 

e à absorção de água e nutrientes pelas culturas, sendo assim muito importante a 

utilização do gesso agricola (QUAGGIO, 2000). 

 

2.3 PROPRIEDADES FÍSICAS DO SOLO 

 

2.3.1 POROSIDADE DO SOLO 

 

Os solos são compostos de macroporos e microporos, podendo ser 

encontrado em diferentes proporções de forma e tamanhos, denominado de 

porosidade total, que influência na capacidade do solo de armazenar água, e a 

perda da porosidade está diretamente relacionada com a compactação do solo 

reduzindo o tamanho dos poros (ANDRADE; SANTOS, 2004). 

Os macroporos são responsáveis pela aeração do solo, quando este é 

reduzido pode afetar o desenvolvimento e a produtividade das plantas (HILLEL, 

1998). Solos extremamente porosos pode apresentar menor contato solo/raiz, 
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diminuindo a absorção da água e nutrientes pelas raízes, resultando em menor 

desenvolvimento (BEUTLER; CENTURION, 2003). 

O caminho natural de crescimento das raízes no solo ocorre pelos 

macroporos ou espaços vazios que ocorrem entre os agregados, sendo que solos 

sem a presença de compactação, apresentam macroporos que podem estar 

interligados entre si (RICHART et al, 2005). 

Para ser considerado ideal para produção de grãos, o solo deve ter a 

macroporosidade maior que 0,12 a 0,14 m-3 (CARTER, 1990). Segundo Kihel (1979), 

para o solo estar em condições ideais para o bom desenvolvimento deve apresentar 

1/3 da porosidade total formada por macroporos e 2/3 por microporos.  

O revolvimento do solo com arado e grade ou escarificador reduz o teor de 

carbono de compostos orgânicos, a estabilidade de agregados, a densidade do solo 

e a capacidade de campo, porém, aumenta a porosidade total, a macroporosidade e 

a capacidade de aeração em comparação com o sistema de plantio direto (COSTA 

et al, 2009). 

No sistema de semeadura direta, a porosidade tende a diminuir quando 

comparada com o sistema convencional, além de aumentar a proporção e 

macroporos do solo (SIQUEIRA, 2008). As plantas de cobertura influenciam de 

forma diferenciada, os atributos físicos do solo, estabilidade de agregados, diâmetro 

de poros e densidade do solo (MOREIRA et al., 2009). 

 

2.3.2 DENSIDADE DO SOLO  

 

A densidade do solo (DS) está relacionada ao estado de conservação do 

solo, tendo influencia na infiltração e retenção de agua no solo, desenvolvimento de 

raízes, sendo muito utilizado na avaliação de compactação do solo (GUARIZ et al., 

2009). 

A susceptibilidade à compactação pode ser alterada pelo acúmulo de 

matéria orgânica, porém, a textura do solo e seus efeitos associados à retenção de 

água, coesão e densidade do solo determinarão a magnitude e o tipo de efeito, 

quando predominam os efeitos de redução da densidade, por aumento da 

porosidade, a resistência à compressão diminui entretanto, a matéria orgânica 

produz aumento na resistência do solo à compressão (BRAIDA et al., 2010). 
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O cultivo anual segundo Dantas et al. (2012), resulta em maior degradação 

física do solo, se comparado ao cultivo perene, em função da redução na 

condutividade hidráulica no solo e na estabilidade de agregados maiores que 2,0 

mm, com elevação nos valores de densidade do solo. 

Aumentos na densidade do solo não são necessariamente prejudiciais ao 

crescimento das culturas, porque até certos limites este aumento pode contribuir 

com o armazenamento de água no solo e com a capacidade de suporte de carga 

(REICHERT et al., 2009). 

A agregação e a estabilidade dos agregados em diferentes sistemas de 

manejo, influenciam a intensidade dos fluxos e a dinâmica de matéria e energia para 

o sistema solo, resultando em diferentes graus de organização da massa do solo em 

agregados (SALTON et al., (2008). 

A densidade do solo e seu espaço poroso podem ser utilizados como 

indicadores da sua qualidade de acordo com o manejo a que o mesmo está sendo 

submetida, a uma contínua avaliação, no tempo, destes atributos físicos do solo 

permite monitorar a eficiência ou não destes sistemas de manejo do solo quando se 

objetiva estabilidade estrutural (SECCO et al., 2005). 

Um dos métodos utilizados para a determinação de densidade do solo, são 

os anéis volumétricos, que tem bordas cortantes e volume conhecido, normalmente 

de 50 cm3 (Khiel. 1979). E quanto maior a densidade do solo, maior a dificuldade do 

sistema radicular de penetrar no solo, podendo assim afetar a produção, além de 

poder acarretar em erosão do solo devido ao selamento superficial (MARTINS 

FILHO et al., 2009). 

A densidade do solo varia de acordo com a textura, em solos argilosos a 

densidade ideal é de 1,0 a 1,45 Mg m-3, e arenoso entre 1,25 a 1,70 Mg m-3 (KLEIN 

et al., 2004). A variação na DS é em decorrência da microagregação das partículas 

de argila, faz com que reduza a densidade (KLEIN, 2005). Sendo que solos 

arenosos tem valores de densidade mais elevados em relação a solos argilosos (SÁ; 

JUNIOR, 2005).  
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2.3.3 RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO DO SOLO 

 

A resistência mecânica do solo a penetração (RP) quantifica a resistência 

mecânica do solo ao crescimento radicular (SILVA et al., 2002). De acordo com 

Imhoff et al. (2000) a RP em relação a penetração do sistema radicular tem sido 

priorizado para os estudos em compactação do solo por influenciar diretamente o 

crescimento, e consequentemente, a parte aérea das plantas. 

Para que ocorra o crescimento radicular da cultura é necessário a 

exploração através de aberturas dos poros, tendo que superar a resistência 

mecânica oferecida pela matriz do solo (DEXTER, 1988).  

Para realizar corretamente a análise de resistência do solo a penetração é 

necessário saber o teor de agua (CAMARGO, 2006). Segundo Magalhães et al. 

(2005) ao avaliarem a RP, observaram que a resistência do solo a penetração 

aumentou conforme houve o decréscimo de água, com a redução do teor de argila 

mais silte e de matéria orgânica. 

A resistência do solo a penetração radicular, frequentemente é menor que a 

resistência medida pelos penetrômetros, pois o sistema radicular busca os espaços 

de maior fraqueza durante seu crescimento (PEARSON, 1966). É recomendado 

realizar a avaliação da RP quando o teor de água no solo estiver próximo do valor 

da capacidade de campo (REICHERT et al., 2007),   

Avaliando os valores de referências de RP como níveis críticos ao 

desenvolvimento radicular, Ribeiro (2009) estabeleceu a classificação para RP: 

baixo (0 a 2 MPa); médio (2 a 4 MPa); alto (4 a 6 MPa) e muito alto (acima de 6 

MPa). De acordo com Sá e Santos Junior (2005) a RP que o solo oferece aos 

penetrômetros apresentam correlação com a resistência oferecida ao sistema 

radicular. Sendo que o crescimento radicular é negativamente relacionado a 

resistência a penetração (COLLARES et al., 2005).  
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CAPÍTULO 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO SOLO INFLUENCIADAS POR 

DOSES DE CALCÁRIO NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE GESSO AGRÍCOLA NA 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEMEADURA DIRETA 

 

RESUMO 

 

O uso do calcário e do gesso agrícola podem promover alterações nos atributos físicos do 

solo. Dessa forma, objetivou-se avaliar doses de calcário e gesso agrícola em propriedades 

físicas do solo e componentes de produção na implantação o sistema de semeadura direta. O 

experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul, em Chapadão do Sul, em um Latossolo Vermelho distrófico, textura argilosa. Sendo o 

delineamento disposto em blocos casualizados com os fatores arranjados em fatorial 5 (doses 

de calcário) x 2 (ausência e presença de gesso) com quatro repetições. Os atributos físicos do 

solo analisados foram: a densidade do solo (DS), a porosidade total (PT) e a resistência a 

penetração (RP). Os aspectos agronômicos avaliados foram: altura (ALT), inserção da 

primeira espiga (INS), número de grãos (NG), massa de cem grãos (MCG), peso da espiga 

(PE), comprimento da espiga (CE), diâmetro da espiga (DE) e produtividade (PROD) na 

cultura do milho e altura (ALT), inserção da primeira vagem (INS), massa de cem grãos 

(MCG) e produtividade (PROD) na cultura da soja. A aplicação de calcário influência a 

densidade do solo na camada de 0,20-0,30 m e massa de cem grão na cultura da soja, 

proporciona aumento de número de grãos, peso de espiga e produtividade na cultura do milho. 

O gesso agrícola influência na porosidade total das camadas 0,0-0,10 m e 0,30-0,40 m e 

resistência à penetração na camada de 0,35-0,40 m na cultura do milho e na camada de 0,0-

0,05 m na soja, influencia no comprimento da espiga da cultura do milho e altura da soja. 

 

Palavras-chave: Compactação, Densidade, Resistência à Penetração. 
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CHAPTER 1 – PHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE SOIL INFLUENCED BY 

LIMESTONE SOURCES IN THE PRESENCE AND ABSENCE OF GYPSUM IN THE 

IMPLANTATION OF THE DIRECT SEEDING SYSTEM 

 

ABSTRACT 

 

The use of limestone and agricultural gypsum can promote changes in the physical attributes 

of the soil. The aim of this study was to evaluate the levels of limestone and agricultural 

gypsum in soil physical properties and production components in the direct seeding system. 

The experiment was conducted in the experimental area of the Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul, at Chapadão do Sul, Brazil, in a dystrophic Red Latosol, a clayey texture. The 

design was arranged in randomized blocks with the factors arranged in factorial 5 (doses of 

limestone) x 2 (absence and presence of gypsum) with four replications. The soil physical 

attributes analyzed were: soil density (DS), total porosity (PT) and resistance to penetration 

(RP). The agronomic aspects evaluated were: height (ALT), insertion of first ear (INS), 

number of grains (NG), mass of one hundred grains (MCG), ear weight (PE), ear length (ED) 

and yield (PROD) in corn and height (ALT), first pod insertion (INS), mass of one hundred 

grains (MCG) and yield (PROD) in the soybean crop. The application of limestone influences 

soil density in the layer of 0.20-0.30 m and mass of one hundred grains in the soybean crop, 

provides increase in number of grains, spike weight and productivity in maize crop. The 

agricultural gesso influenced in the total porosity of the layers 0.0-0.10 and 0.30-0.40 and 

resistance to the penetration in the layer of 0.35-0.40 m in the corn crop and in the layer of 0.0 

-0.05 m in soybean, influence on ear length of corn crop and height of soybean. 

 

Key words: Compaction, Density, Resistance to penetration. 
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1 INTRODUÇÃO 1 

 2 

Atualmente a área total cultivada em plantio direto no Brasil é de aproximadamente 3 

18 milhões de hectares, sendo 28% (5 milhões de hectares) localizados no cerrado, é uma 4 

técnica eficaz, que além de melhorar a sustentabilidade da agricultura reduz o impacto de 5 

perdas de nutrientes por erosão (Rodrighero et al. 2015). 6 

A calagem neutraliza o alumínio, fornece cálcio e magnésio, corrige o pH do solo e 7 

aumenta a disponibilidade de alguns nutrientes para as plantas (Sousa et al. 2007). Com a 8 

diminuição da acidez do solo, pode ocorrer o aumento da produtividade, através do 9 

incremento dos componentes de produção, como massa de espiga, número de grãos por 10 

espiga, massa de 100 grãos e massa de grãos por espiga (Prado. 2001). 11 

O gesso agrícola devido a sua mobilidade no solo, funciona como condicionador, 12 

disponibilizando cálcio e enxofre em solução, além de garantir a lixiviação dos nutrientes para 13 

camadas mais profundas do perfil do solo, diminuindo a toxicidade do alumínio nas camadas 14 

mais profundas (Caires et al. 2008). Possibilita melhorar o crescimento radicular, permitindo 15 

que as culturas superem períodos de déficit hídrico, e beneficia a absorção de nutrientes, 16 

aumentando a produtividade (Soratto e Crusciol. 2008). 17 

Quando as práticas de manejo do solo e das culturas são realizadas incorretamente, 18 

podem ocorrer alterações nas propriedades físicas do solo, nas quais podem ser permanentes 19 

ou temporárias, sendo assim necessário avaliar a qualidade física do solo, pensando na 20 

sustentabilidade dos sistemas de produção agrícola (Bavoso et al. 2012). 21 

A alteração na porosidade total do solo pode ocorrer devido a compactação do solo, 22 

podendo assim interferir na expansão do sistema radicular e diminuir a área exploradas pelas 23 

raízes, e conseguintemente diminuir a captação de nutrientes e água pelo sistema radicular das 24 

plantas (Bergamin et al. 2010). 25 

Ao avaliar o efeito da aplicação superficial de gesso agrícola Müller et al. (2012). 26 

Verificaram os efeitos que ocasiona na qualidade estrutural de um Latossolo Vermelho sob 27 

plantio direto, onde observaram incrementos lineares na resistência a penetração e diminuição 28 

da densidade do solo, os autores justificam que o aumento do teor de cálcio no subsolo, 29 

devido a aplicação do gesso ocasiona aumento das forças de agregação no solo, propiciando a 30 

formação de agregados maiores.  31 
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A aplicação de 2 Mg ha-1 de gesso agrícola avaliada por Costa et al. 2007, 32 

proporcionou incremento da densidade do solo e diminuição da porosidade total, de um 33 

Latossolo Vermelho distroférrico de textura argilosa. 34 

Diante disso, faltam pesquisas que evidenciam a eficiência do uso do calcário e gesso 35 

agrícola para melhoria na qualidade física dos solos. Dessa forma, objetivou-se avaliar doses 36 

de calcário na presença e ausência de gesso agrícola nas propriedades físicas do solo e 37 

componentes de produção do milho e da soja na implantação do sistema de semeadura direta. 38 

 39 

2 MATERIAL E MÉTODOS 40 

 41 

O experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Federal de Mato 42 

Grosso do Sul, Município de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, sendo as 43 

coordenadas geográficas 18º46’13,4” S e 52º37’19,8” W e altitude de 819 m. O clima, 44 

segundo classificação de Köppen, é do tipo tropical úmido (Aw), com estação chuvosa no 45 

verão e seca no inverno, com precipitação média anual de 1.850 mm e umidade relativa média 46 

anual de 64,8%, apresenta temperatura média anual variando de 13ºC a 28ºC (Castro et al. 47 

2012). Os dados de precipitação pluviométrica e temperatura do ar registrado durante a 48 

condução do experimento (Figura 1). 49 

 50 

 51 

Figura 1. Precipitação pluviométrica (mm) e temperatura (ºC) mensal durante o período do 52 

experimento. Fonte: INMET. 53 
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 O solo da área do experimento é classificado como Latossolo Vermelho distrófico, 54 

textura argilosa segundo a metodologia da Embrapa. (2013). A Tabela 1 apresenta a análise 55 

química da área experimental antes da instalação do experimento, as amostras foram retiradas 56 

nas camadas de 0-0,2 e 0,2-0,4 m. 57 

 58 

Tabela 1. Análise química do solo anterior a Instalação do experimento.  59 

Camada pH Ca  Mg Al H+Al  K P S M.O CTC  V m Argila  Silte Areia 

(m) CaCl2 ---------- cmolc ------- -mg dm-3 - g dm-3 cmolc --- % --- ------- g dm-3 -------- 

0-0,2 5,1 2,4 0,9 0,05 4,9 64 8,4 2,9 24,5 8,4 41,4 1,4 495 75 430 

0,2 -0,4 4,7 1,4 0,5 0,19 5,5 52 5,2 4 21,3 7,5 27 8,6 520 50 430 

 60 

O delineamento foi disposto em blocos casualizados em fatorial 5 (doses de calcário) 61 

x 2 (ausência e presença de gesso) com quatro repetições. A parcela experimental, foi 62 

constituída por 5 x 5 m, sendo 25 m2 por unidade experimental e 2.000 m2 total.  63 

Os tratamentos avaliados foram: 1 - Controle (sem aplicação); 2 - Calcário (dose 64 

recomendada); 3 - Calcário (dobro da dose); 4 - Calcário (quádruplo da dose); 5 - Calcário 65 

(sêxtuplo da dose); 6 - Controle (sem aplicação) + Gesso (dose recomendada); 7 - Calcário 66 

(dose recomendada) + Gesso (dose recomendada), 8 - Calcário (dobro da dose) + Gesso (dose 67 

recomendada), 9 - Calcário (quádruplo da dose) + Gesso (dose recomendada); 10 - Calcário 68 

(sêxtuplo da dose) + Gesso (dose recomendada). Doses de calcário (0, 800, 1600, 3200 e 4800 69 

Kg ha-1) e gesso 2600 kg ha-1. 70 

A área estudada encontrava-se em pousio há dois anos, e como o sistema de 71 

semeadura direta foi recém implantado, ainda é um sistema instável, que pode vir a sofrer 72 

influência desses tratamentos ao decorrer do tempo. Em 15 de agosto de 2017 foi realizada a 73 

aplicação de calcário com PRNT (poder relativo de neutralização total) de 90%, óxido de 74 

Cálcio (CaO) de 29 % e óxido de Magnésio (MgO) de 20%, visando elevar a saturação de 75 

bases a 50%. A aplicação do gesso agrícola foi realizada dia 20 de outubro de 2017. As 76 

recomendações para a calagem e gessagem seguiram as recomendações de Sousa e Lobato. 77 

(2004), ambos foram aplicados em superfície sem incorporação. Sendo que foi realizada uma 78 

dessecação da área no dia 23 de outubro de 2017.  79 

A semeadura do milho e da soja foi realizada no dia 31 de Outubro de 2017, utilizou-80 

se 3 sementes de milho (cv. 3612 PW) e 22 sementes de soja (cv. 2728) por metro, com 81 

espaçamento de 0,45 m entre as linhas, a adubação utilizada foi de acordo com a 82 

recomendação de Souza e Lobato. (2004). 83 
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Para coleta das amostras físicas de solo foram abertas trincheiras, com dimensões de 84 

0,50 m de largura por 0,50 m de comprimento e com 0,40 m de profundidade, sendo as 85 

amostras coletadas nas profundidades de 0-0,10, 0,10-0,20, 0,20-0,30 e 0,30-0,40 m. 86 

As Análises físicas do solo avaliadas foram: a densidade do solo (DS) determinada 87 

através do método do anel volumétrico. A porosidade total (PT) pela percentagem de 88 

saturação por água do solo, a macroporosidade do solo (MA) e microporosidade (MI) foram 89 

determinadas em mesa de tensão (Embrapa. 1997). Para a determinação da resistência à 90 

penetração do solo (RP), utilizou-se o penetrômetro de impacto, os dados de RP foram 91 

classificados (a cada 0,05 m) até 0,40 m de profundidade e apresentados em Megapascal 92 

(MPa). 93 

Os aspectos agronômicos avaliados na cultura do milho foram: Altura (ALT) obtida 94 

através da medida da distância entre o colo das plantas até a inserção da última folha, em 95 

amostras de 10 plantas de cada parcela, inserção da primeira espiga (INS) obtida através da 96 

medida da distância entre o colo das plantas até a inserção da primeira espiga (superior), em 97 

amostra de 10 plantas de cada parcela, número de grãos (NG) obtido pela multiplicação do 98 

número de fileiras pelo número médio de grãos das fileiras, de 10 espigas da área útil de cada 99 

parcela, massa de cem grãos (MCG) obtida pela pesagem ao acaso de duas amostras de 100 100 

grãos por parcela, peso da espiga (PE) obtido através da pesagem de 10 espigas despalhadas 101 

da área útil de cada parcela, comprimento da espiga (CE) obtido através da medida do 102 

comprimento de 10 espigas da área útil de cada parcela, diâmetro da espiga (DE) obtido 103 

através da medida do diâmetro na região do terço médio de 10 espigas, colhidas na área útil 104 

de cada parcela e produtividade (PROD) foram colhidas plantas de área útil de cada parcela 105 

serão contadas, colhidas e as mesmas serão submetidas a trilha mecênica, os grãos serão 106 

pesados e os dados transformados em kg ha-1 (13% base úmida) 107 

Os aspectos agronômicos avaliados na cultura da soja foram: Altura (ALT) obtida 108 

pela medida da distância entre o colo das plantas até a extremidade da planta, em amostras de 109 

10 plantas de cada parcela, inserção da primeira vagem (INS) obtida pela medida do colo da 110 

planta até a inserção da primeira vagem, em amostras de 10 plantas de cada parcela, massa de 111 

cem grãos (MCG) obtida pela pesagem de oito amostras de 100 grãos por parcela, tomando 112 

como base a média entre elas e produtividade (PROD) foram colhidas plantas de três linhas 113 

de dois metros de comprimento na área útil e avaliadas a produção com posterior 114 

transformação para hectare na cultura da soja. 115 
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Os dados foram submetidos à análise de variância, seguido da comparação das 116 

médias dos níveis de gesso pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05), e análise de regressão polinomial 117 

para as doses de calcário, foi utilizado para análise estatística o software Sisvar (Ferreira. 118 

2011). 119 

 120 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 121 

 122 

Na cultura do milho não houve interação significativa da calagem e da gessagem em 123 

relação a densidade do solo (DS), porém para a cultura da soja, houve efeito significativo da 124 

calagem na profundidade de 0,20-0,30 m (Tabela 2), Pessoni. (2012) após 20 meses da 125 

aplicação isolada ou combinada de calcário e gesso agrícola não verificou diferenças 126 

significativas na DS na camada de 0,0 a 0,40 m de profundidade de um Latossolo Vermelho-127 

Amarelo sob sistema plantio direto. 128 

 129 

Tabela 2. Análise de variância da Densidade (DS). 130 

FV GL DENSIDADE  

  MILHO 

  0-0,10 m 0,10-0,20 m 0,20-0,30 m 0,30-0,40 m 

Bloco 3 0,00890ns 0,004ns 0,012ns 0,009ns 

Gesso 1 0,00002ns 0,009ns 0,205ns 0,033ns 

Calcário 4 0,00981ns 0,008ns 0,010ns 0,011ns 

G X C 4 0,16669ns 0,002ns 0,003ns 0,015ns 

Resíduo 27 0,01215 0,009 0,006 0,01 

CV (%)  8,83 7,55 6,24 8,04 

  SOJA 

Bloco 3 0,02244ns 0,015ns 0,03783* 0,0004ns 

Gesso 1 0,00002ns 0,018ns 0,00009ns 0,0024ns 

Calcário 4 0,00658ns 0,012ns 0,02127* 0,0033ns 

G X C 4 0,01049ns 0,002ns 0,0069ns 0,0106ns 

Resíduo 27 0,01114 0,005 0,0055 0,0062 

CV (%)  8,04 5,65 5,56 5,89 
 Teste F: * - significativo a 5% de probabilidade e ns não significativo. 131 
 132 

O fato de não ter ocorrido diferença entre si na DS na cultura do milho, pode estar 133 

relacionado a reação mais lenta do calcário, mantendo ainda Al no complexo de troca e 134 

modificando lentamente a estrutura do solo (Pessoni. 2012).  135 

A redução da DS pode ocorrer através do uso do calcário, sendo atribuído pela 136 

quantidade e da atividade de cátions bivalentes Ca2+ Mg2+ no complexo de troca do solo, pois 137 
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em condições de pH (Cacl2) maior que 5,5, podem formar ligações entre os polímeros da 138 

matéria orgânica e a superfície dos coloides, incrementando a formação de agregados (Castro 139 

Filho. 2002 e Oliveira. 2008). 140 

Apesar da gessagem não ter influenciado na DS, o gesso agrícola tem ação 141 

agregante, através do fornecimento de cátions que atuam na neutralização das cargas 142 

negativas (Rosa Júnior et al. 2001). Enquanto as camadas mais profundas apresentam menor 143 

volume de raízes, o que resulta em menor aeração do solo, sendo que o sistema radicular é 144 

fundamental para aumentar a aeração e diminuir a densidade do solo (Andrade et al. 2009). 145 

Não houve interação significativa na aplicação de calcário na porosidade total (PT), 146 

macroporosidade (MA) e microporosidade (MI) do milho e da soja (Tabela 3), Tormena et al. 147 

(1998) não observaram diferenças significativas nos valores de PT em um Latossolo 148 

Vermelho Escuro argiloso submetidos a diferentes doses de calcário. 149 

 150 

Tabela 3. Análise de variância da porosidade total (PT) do solo na cultura do milho. 151 

FV GL POROSIDADE TOTAL (PT)  

  0,0-0,10 m 0,10-0,20 m 0,20-0,30 m 0,30-0,40 m 

Bloco 3 23,97ns 12,89ns 42,88ns 19,21ns 

Gesso 1 106,60* 5,64ns 46,14ns 138,16* 

Calcário 4 36,90ns 10,12ns 30,98ns 7,81ns 

G X C 4 1197ns 6,76ns 31,05ns 24,58ns 

Resíduo 27 21,60 17,37 34,11 16,27 

CV (%)   9,85 9,13 13,05 8,86 

Teste F: * - significativo a 5% de probabilidade e ns não significativo. 152 
 153 

O gesso agrícola não teve efeito significativo na PT da soja, porém influenciou na 154 

cultura do milho nas camadas de 0-0,10 m e 0,30-0,40 m (Tabela 4). 155 

 156 

Tabela 4. Comparação de médias da porosidade total. 157 

GESSO Porosidade Total (PT) (m3 m-3) 

 Milho 

 0,0-0,10 m 0,30-0,40 m 

COM  0,49a 0,47a 

SEM 0,45b 0,44b 

Médias seguidas de letras iguais minúscula na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5%: 158 
 159 
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A literatura indica que o solo ideal, é aquele que apresente valores de 0,06 a 0,16 m3 160 

m-3 para macroporosidade, e até 0,33 m3 m-3 para microporosidade e aproximadamente 0,50 161 

m3 m-3 para porosidade total do solo (Vomocil e Flocker 1961; Hillel. 1970; Baver. 1972; 162 

Kiehl. 1979; Gupta e Allmaras. 1987; Ribeiro et al. 2007). Nesta pesquisa os dados de PT 163 

foram inferiores a 50 m3 m-3, ajustando a classe ideal de solo. 164 

Sendo que os poros totais são constituídos pelos macros e microporos, o aumento de 165 

um reduz a porcentagem do outro (Wendling et al. 2012). Além de ser importante indicador 166 

da qualidade física do solo, pois quanto maior o volume de poros, reflete na condição que o 167 

solo não houve alteração com a pressão exercida pelo trafego e revolvimento (Oliveira et al. 168 

2015). Sendo que o uso inadequado do solo, por ausência de práticas conservacionistas a 169 

excessivos revolvimentos, podem provocar o aumento da DS, e reduzir a PT e MA (Soares et 170 

al. 2016).  171 

A aplicação do calcário não influenciou na resistência a penetração (RP) da cultura 172 

do milho e soja, Nogueira et al. (2016) ao avaliarem atributos físicos do solo, não observaram 173 

efeito residual da aplicação de calcário e gesso agrícola na RP (Tabela 5). 174 

 175 

Tabela 5. Análise de variância da resistência à penetração (RP) do solo na cultura do milho. 176 

Soja 

Bloco 3 0,07ns 0,35ns 2,39* 1,17ns 0,16ns 0,25ns 0,27ns 0,19ns 

Gesso 1 0,38* 1,32ns 0,36ns 1,22ns 1,37ns 0,15ns 0,005ns 0,03ns 

Calcario 4 0,07ns 0,33ns 0,80ns 0,11ns 0,27ns 0,08ns 0,232ns 0,12ns 

G X C 4 0,02ns 0,18ns 0,84ns 0,81ns 0,47ns 0,28ns 0,34ns 0,18ns 

Residuo 27 0,05 0,45 0,65 0,74 1,05 0,55 0,39 0,26 

CV (%)   16,71 36,39 31,00 29,02 30,78 21,07 18,40 15,99 
Teste F: * - significativo a 5% de probabilidade e ns não significativo. 177 
 178 

Porém em relação ao gesso agrícola houve influência na camada de 0,35-0,40 m na 179 

cultura do milho e na camada de 0-0,05 m na cultura da soja (Tabela 6).  180 

FV GL Resistência à penetração  

  0-0,05  0,05-0,10 0,10-0,15 0,15-0,20 0,20-0,25  0,25-0,30  0,30-0,35 0,35-0,40 

Milho 

Bloco 3 0,039ns 0,117ns 0,39ns 0,02ns 0,20ns 0,14ns 0,14ns 0,16ns 

Gesso 1 0,001ns 0,001ns 0,25ns 0,09ns 0,01ns 0,04ns 0,06ns 0,60* 

Calcário 4 0,065ns 0,398ns 0,75ns 0,49ns 0,27ns 0,43ns 0,32ns 0,07ns 

G X C 4 0,045ns 0,168ns 0,04ns 0,19ns 0,37ns 0,17ns 0,15ns 0,06ns 

Resíduo 27 0,032 0,210 0,37 0,35 0,30 0,39 0,16 0,07 

CV (%)   14,55 31,72 32,21 26,66 20,63 19,86 13,34 8,48 
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Tabela 6. Comparação de médias da resistência à penetração (RP). 181 

GESSO RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO (MPa) 

 Milho Soja 

 0,35-0,40 m 0-0,05 m 

COM  3,18ª 1,49a 

SEM 2,93b 1,29b 

Médias seguidas de letras iguais minúscula na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5%: 182 

 183 

Destaca-se que os valores médios da RP nas camadas mais profundas (Tabela 8) 184 

neste trabalho apresentaram-se acima de 2 MPa em ambos os tratamentos, valor considerado 185 

limitante para o desenvolvimento das culturas (Tormena et al. 1998; Beutler et al. 2006). Esse 186 

aumento da RP pode ser explicado através do incremento do teor de cálcio no subsolo, que 187 

aumenta as forças de agregação, formando agregados maiores, segundo Misra et al. (1986) 188 

quanto maior o tamanho do agregado, maior a força necessária para a penetração da raiz no 189 

solo. 190 

Não houve efeito significativo na aplicação de calcário e gesso na cultura do milho, 191 

para as variáveis: altura (ALT), inserção da primeira espiga (INS), Massa de cem grãos 192 

(MCG) e diâmetro da espiga (DE). Já para peso de espiga (PE) e comprimento da espiga (CE) 193 

houve influência significativa em relação a aplicação de gesso agrícola, enquanto o Número 194 

de grãos (NG) e produtividade (PROD) foram significativos com aplicação de calcário 195 

(Tabela 7). 196 

 197 

Tabela 7. Análise de variância dos aspectos agronômicos, altura (ALT), inserção da primeira 198 
espiga (INS), número de grãos (NG), massa de cem grãos (MCG), peso da espiga (PE), 199 

comprimento da espiga (CE), diâmetro da espiga (DE) e produtividade (PROD) na cultura do 200 
milho. 201 

FV  ALT INS NG MCG PE CE DE PROD 

Bloco 3 0,02* 0,010* 1159,2ns 7,4ns 0,0002ns 4,91ns 1,66ns 2348ns 

Gesso 1 0,02ns 0,001ns 346,9ns 1,0ns 0,0014* 1,2* 0,0001ns 4859ns 

Calcário 4 0,003ns 0,002ns 2984,6* 1,4ns 0,0006* 2,7ns 1,87ns 3440* 

G X C 4 0,002ns 0,0007ns 699,7ns 2,9ns 0,0001ns 3,5ns 3,12ns 1316ns 

Resíduo 27 0,006 0,003 949,4 4,0 0,0002 2,5 3,33 3745 

CV (%) 
 

3,15 3,87 5,17 5,27 5,72 3,0 3,35 8,42 

Teste F: * - significativo a 5% de probabilidade e ns não significativo. 202 

 203 
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Para o desdobramento entre NG, PE e PROD em relação à calagem na cultura do 204 

milho, os resultados estão apresentados na Tabela 8, para a variável NG a regressão foi linear, 205 

sendo que a dose de 1600 kg ha-1 apresentou maior NG em média 613 grãos por espiga, após 206 

essa dose os números de grãos decaem. 207 

 208 

Tabela 8. Desdobramento da interação significativa entre Número de grão (NG), peso de 209 
espiga (PE) e produtividade (PROD) em relação a calagem na cultura do milho. 210 

 
Doses de calcário (kg ha-1) 

 
0 800 1600 3200 4800 Equação R2 (%) 

NG 611,18 606,56 613,16 574,31 576,35 y = -0,0088x + 614,68 0,7751 

PE 0,248 0,253 0,261 0,265 0,243 
y = -0,000000003 x2 + 0,00002 x + 

0,2465 
0,9178 

PROD 6098,52 7614,7 7586,69 7508,64 7538,48 y = -0,0002x2 + 0,9446x + 6436,6 0,6867 

 211 

A aplicação do calcário pode estar envolvida nesse aumento de NG, pois o Ca é 212 

considerado um nutriente importante na germinação do grão de pólen e crescimento do tubo 213 

polínico, fazendo com que ocorra a fecundação da flor (Marschner. 2012). 214 

O PE é apresentado em regressão quadrática, até a dose de 3200 Kg ha-1, houve 215 

aumento de peso conforme aumentava as doses de calcário chegando a 0,265 kg ha-1, após 216 

essa dose houve decréscimo no peso das espigas. De acordo com (Fageria et al. 2013) relatam 217 

que o aumento no rendimento de grãos em função da aplicação de calcário e gesso está 218 

associado a melhoria das propriedades químicas do solo, mesmo não sendo observado 219 

aumento de pH e redução do H+Al. 220 

A produtividade (PROD) foi influenciada pela aplicação de calcário, Caires et al. 221 

(2004) observou aumento na produtividade do milho, um incremento de 17%, dados que não 222 

foram relacionados ao crescimento do sistema radicular e sim do aumento da saturação por Ca 223 

nas camadas superficiais. A dose de 2361,5 kg ha-1 de calcário tem como ponto de 224 

produtividade máxima de 7551,93 kg ha-1. 225 

O aumento da Produtividade do milho em relação à calagem ocorre através da 226 

diminuição da acidez do solo, que incrementa os componentes de produção, como a MCG, 227 

NG e PE (Prado. 2001). Sendo que esse aumento pode estar relacionado ao melhor 228 

condicionamento do solo, através da aplicação do calcário, diminuindo o Al tóxico, e 229 

permitindo melhor desenvolvimento radicular da cultura. 230 

Não houve efeito significativo na aplicação do gesso agrícola na cultura do milho, 231 

este resultado difere de Rheinheimer et al. (2005) onde verificaram que a cultura do milho é 232 

altamente responsiva a aplicação de gesso agrícola. E devido o gesso ter o efeito 233 
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condicionador de solo em profundidade, as maiores respostas do milho foram observadas em 234 

condições de déficit hídrico (Caires. 1999), o que não ocorreu durante esse experimento. 235 

As doses de gesso influenciaram o PE e CE na cultura do milho, sendo que em média 236 

o peso de espiga foi de 0,26 kg ha-1 e o comprimento de espiga de 0,17 m (Tabela 9). Para a 237 

variável CE, Amaral et al. (2017), observaram que não houve resposta significativa para as 238 

doses de gesso. Segundo Lopes et al. (2007) a MCG e o NG diretamente ou indiretamente, 239 

são eficientes para o aumento do peso de grão das espigas. 240 

 241 

Tabela 9. Comparação de médias do peso de espiga (PE) e comprimento de espiga (CE) na 242 

cultura do milho. 243 

GESSO PE (kg) CE (kg) 

COM  0,26ª 0,17a 

SEM 0,25b 0,16b 
Médias seguidas de letras iguais minúscula na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5%. 244 
 245 

Na cultura da Soja não ocorreu efeito significativo da aplicação de calcário e gesso 246 

agrícola na inserção da primeira vagem e produtividade da soja (Tabela 10), outras pesquisas 247 

verificaram que a aplicação de gesso não resultou em aumento da produtividade de grãos de 248 

soja (Maschietto. 2009).  249 

 250 

Tabela 10. Análise de variância dos aspectos agronômicos, altura (ALT), inserção da 251 

primeira vagem (INS), massa de cem grãos (MCG) e produtividade (PROD) na cultura da 252 
soja. 253 

FV GL ALT  INS  MCG PROD  

Bloco 3 0,003ns 8,91ns 8,92* 104150ns 

Gesso 1 0,184* 2,50ns 2,50ns 95362ns 

Calcario 4 0,001ns 3,12ns 4,62ns 406663ns 

G X C 4 0,002ns 3,37ns 3,37ns 110525ns 

Residuo 27 0,002 3,36 1,51 205245 

CV (%)   6,14 9,87 2,47 9,36 
Teste F: * - significativo a 5% de probabilidade e ns não significativo. 254 
 255 

Houve efeito significativo da gessagem em relação a altura na cultura da soja (Tabela 256 

11). Este resultado pode estar relacionado ao maior desenvolvimento radícular, pois o gesso 257 

agrícola promove lixiviação do sulfato e de cátions (Ca, Mg e K), diminuindo assim a toxidez 258 

do alumínio em profundidade, favorecendo maior absorção de agua e nutrientes (Castro et al. 259 

2011). 260 
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Tabela 11. Comparação de médias da altura (ALT) na cultura da soja. 261 

Gesso ALT (m) 

COM 0,81a 

SEM 0,76b 
Médias seguidas de letras iguais minúscula na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 262 
5%. 263 
 264 

De acordo com Fageria. 2001 o aumento no rendimento de grãos em função da 265 

aplicação de calcário e gesso está relacionada a melhoria nas propriedades químicas do solo, 266 

mesmo não sendo observado aumento de pH e redução de H+Al.  267 

 268 

4 CONCLUSÃO 269 

 270 

A aplicação de calcário influencia a densidade do solo na camada de 0,20-0,30 m na 271 

cultura da soja. O gesso agrícola influência na porosidade total das camadas 0,0-0,10 m e 272 

0,30-0,40 m no milho e resistência à penetração na camada de 0,35-0,40 m na cultura do 273 

milho e na camada de 0,0-0,05 m na soja. 274 

A aplicação de calcário proporciona aumento de número de grãos, peso de espiga e 275 

produtividade na cultura do milho, e massa de cem grão da soja. O gesso agrícola influencia 276 

no comprimento da espiga da cultura do milho e altura da soja. 277 
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