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Abreviações: a = atividade; Al2+ = alumínio; Ca2+ = cálcio; CO3
2- = carbonato; CaSO4 = gesso; CTC = capacidade de troca de cátions do solo; γ = coefi-

ciente de atividade; Al(OH)3 = gibbsita; H+ = hidrogênio; K+ = potássio; m = saturação por alumínio; Mg2+ = magnésio; Na+ = sódio; NC = necessidade 
de calagem; NG = necessidade de gessagem; NH4

+ = amônio; NH4NO3 = nitrato de amônio; PRNT = poder relativo de neutralização total do calcário; 
SB = soma de bases; V1 = saturação por bases do solo; V2 = meta de saturação por bases a ser atingida pela calagem; x = concentração.
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INTRODUÇÃO

Raízes são fundamentais para o desenvolvimento 
dos vegetais, atuando como pontos de entrada 
de água e nutrientes. Dessa forma, sistemas 

radiculares extensos são importantes para a produtividade das 
plantas cultivadas sem irrigação, em que pode ocorrer limitação na 
absorção de água e nutrientes se as raízes não atingirem as partes 
mais profundas do solo.

Tradicionalmente, para culturas anuais, a preocupação 
é corrigir a chamada camada arável ou superficial do solo, a 
0–20 cm de profundidade. Ali se concentram mais de 90% das 
raízes e as plantas absorvem a maior parte da água e nutrientes. 
Todavia, a camada superficial do solo pode representar um 
volume de solo explorado insuficiente em períodos de falta de 
água. Observações e resultados de pesquisa têm mostrado que, 
em diversas situações, o enraizamento profundo pode contribuir 
para o melhor aproveitamento de água e nutrientes. Contudo, isso 
fica prejudicado se existirem no solo barreiras que impeçam o 
desenvolvimento das raízes no subsolo. 

O tema deste artigo, que trata da melhoria do ambiente 
radicular em subsuperfície, tem foco na acidez, que é o principal 
fator que afeta o desenvolvimento do sistema radicular no subsolo 
de grandes áreas do Brasil, principalmente em condições de baixa 
fertilidade natural. As raízes das plantas não se desenvolvem em 
condições de excesso de acidez, principalmente pelo excesso 
de alumínio e, por vezes, por deficiência de cálcio. O assunto é 
complexo, faltando ainda informações básicas para construir boas 
práticas com base experimental. Dessa forma, o tema será tratado 
muito mais como um ensaio do que uma revisão do assunto, já que 
o tema caracteriza-se pela falta de informações.

Além da falta de resultados experimentais conclusivos 
para orientação de procedimentos de melhoria do subsolo, há 
divergências sobre como corrigir a chamada camada superficial 
do solo, destacando-se como fatores importantes: a profundidade 
considerada, a meta de saturação por bases por atingir e a 
incorporação ou não de corretivos da acidez. Em grande parte, as 
divergências têm origem em sistemas de manejo – convencional, 
de um lado, e plantio direto, de outro. 

De qualquer modo, há condições em que é possível 
identificar e melhorar condições desfavoráveis decorrentes da 
acidez em subsuperfície e esta melhoria leva ao aumento de 
produtividade.

DISPONIBILIDADE DE ÁGUA NO SUBSOLO

Neste tópico, são dadas algumas informações visando em-
basar o tema da melhoria do ambiente radicular, que tem como 
objetivo principal aumentar o acesso das plantas à água no perfil 
do solo e, em consequência, o acesso a nutrientes, principalmente 
a nitrogênio nítrico.

Brown e Scott (1984) realizaram pesquisa sobre a depen-
dência que o desenvolvimento e a produção de culturas têm do 
bom desenvolvimento radicular e da atividade das raízes. Os 
autores concluíram que a distribuição e a atividade das raízes 
(taxa de crescimento e longevidade) no perfil do solo determinam, 
em grande parte, a produtividade. 

Algumas plantas apresentam sistemas radiculares extensos e 
profundos, o que amplia consideravelmente o volume explorado de 
solo e, em decorrência disso, aumenta a possibilidade de absorção de 
água, principalmente em períodos de déficit hídrico. Como exemplo, 
Merrill, Tanaka e Hanson (2002) avaliaram a profundidade de 
raízes de várias plantas cultivadas sob plantio direto para o centro-
norte dos Estados Unidos. A profundidade máxima atingida pelas 
raízes foi de 145 cm para girassol, 113 cm para canola e 99 cm para 
soja, valores muito além da profundidade da camada arável. 

Timlin e outros (2001) identificaram 70 áreas com dife-
rentes profundidades do solo, em plantação de milho no estado 
de Nova York, variando de 20 cm a 100 cm, com diferenças de 
produtividade. Para pesquisar as diferenças de produtividade, 
cada uma dessas áreas foi dividida em duas subáreas pareadas, 
que receberam ou não irrigação. A irrigação resultou em aumentos 
significativos de produção de milho, maiores nas partes mais rasas 
do solo, de menos de 50 cm de profundidade. Com irrigação, não 
houve diferença entre as diversas áreas, mostrando que, quando a 
profundidade do solo decrescia, aumentava a importância da água 
como fator limitante da produtividade. 

Em solo Podzólico Vermelho Amarelo de Santa Maria, RS, 
Fiorin, Reinert e Albuquerque (1997) verificaram relação direta entre 
o armazenamento de água no horizonte A e a produção de grãos. As 
áreas com horizonte A profundo apresentaram, nos dois anos agrícolas 
do estudo, maior quantidade de água armazenada, correspondendo 
aos maiores valores de produção de matéria seca e de grãos.

Quando o solo apresenta impedimentos físicos ou químicos 
à penetração de raízes, a água existente nas camadas abaixo 
desses impedimentos fica inacessível para as plantas, reduzindo, 
assim, a capacidade do solo em suprir água, pela diminuição do 
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volume explorado pelas raízes. Esse é um assunto importante em 
solos ácidos, nos quais a ocorrência de alumínio trocável ou a 
deficiência de cálcio no subsolo constituem “barreiras químicas” 
que impedem o aprofundamento do sistema radicular.

O suprimento de água é mais importante em certos períodos 
das culturas. Rosolem (2005) indicou as seguintes exigências hídricas 
da soja para diversos estádios de desenvolvimento da cultura: 
semeadura – emergência – 2,2 mm dia-1; emergência – início do 
florescimento – 5,1 mm dia-1; início do florescimento – surgimento 
de vagens – 7,4 mm dia-1; surgimento de vagens – 50% de folhas 
amarelas – 6,6 mm dia-1; 50% de folhas amarelas – maturação – 
3,7 mm dia-1.

O mesmo autor citou trabalhos indicando que a produ-
tividade máxima da soja só é obtida se o sistema radicular atinge 
até 1 m de profundidade. Resultados indicam que, se as raízes 
atingirem apenas 60 cm, a produção de soja será de 70% da 
máxima.

Wild (1988) apresentou duas informações importantes. A 
primeira, refere-se a plantio direto. Em ano seco, nesse sistema 
de produção, um solo argiloso sob plantio direto armazenou 10% 
a mais de água do que sob plantio convencional, especialmente 
abaixo de 50 cm de profundidade, o que permitiu ao trigo obter 
22 mm a mais de água do solo sob plantio direto. A segunda, 
refere-se a outro resultado do mesmo autor mostrando que, 
em trigo de inverno, em período seco, raízes a mais de 1 m de 
profundidade, representando apenas 3% do peso total delas, foram 
responsáveis pelo suprimento de cerca de 20% da água usada pela 
cultura.

Pesquisadores da Embrapa Cerrados já apontavam para 
a importância da profundidade de raízes de algumas culturas no 
Cerrado há bastante tempo (LUCHIARI JÚNIOR et al., 1986). 
Os autores indicaram profundidades possíveis, se não existirem 
fatores impeditivos, de até 2 m para milho e 1,5 m para soja e feijão.

Informações publicadas por CSIRO (2005) mostraram a 
importância da absorção de água pelo trigo entre 130 cm e 170 cm 
de profundidade, responsável por aumento da produção de 67 kg 
ha-1 de grãos por mL de água usada, ou cerca de 1 t a mais de trigo 
para 15 mm de água absorvidos de camadas profundas.

Todos esses resultados apontam para a necessidade de 
maiores conhecimentos sobre a contribuição da água de camadas 
mais profundas do solo para a produtividade das culturas.

A água do solo é o veículo de transferência de elementos 
químicos, nutrientes e outros elementos do solo para as raízes. 
Na realidade, não se trata de água pura, mas sim, de solução: a 
solução do solo. A água, ao percolar através do perfil do solo, leva 
em solução nutrientes que, se deslocados abaixo do alcance das 
raízes, são perdidos. Ressalte-se que é o nitrogênio em forma ní-
trica o principal envolvido na lixiviação. Em solos com menor 
capacidade de retenção de água, de textura leve, as perdas por 
lixiviação são maiores.

De qualquer forma, as informações discutidas mostram o 
quanto é importante que as raízes tenham acesso à água do subsolo.

ACIDEZ DO SOLO 

Na maior parte dos solos brasileiros, o principal 
impedimento ao desenvolvimento de raízes no subsolo é a barreira 
química representada pela acidez, que passa a ser o foco. Correção 
do solo se faz com calcário. Gesso é um componente importante, 
em certas regiões, para complementar o efeito do calcário, afetando 

camadas mais profundas do solo, porém, nunca para substituí-lo. 
Detalhes sobre esses temas são encontrados nos livros de Sousa e 
Lobato (2002) e de Raij (2008).

Uma definição básica de ácido informa que é qualquer 
substância que em solução aquosa libera íons hidrogênio (H+) ao 
meio. O hidrogênio é o mais leve e menor dos elementos, com a 
estrutura atômica mais simples, constituída por um próton, no 
núcleo do átomo, e de um elétron, em órbita. O íon hidrogênio (H+) 
é muitas vezes denominado “próton”, que é exatamente o que ele é.

Vale lembrar, também, a reação de neutralização (ácido + 
base = sal + água), de enorme importância prática, inclusive para a 
correção da acidez dos solos. Base é uma substância que, em meio 
aquoso, pode receber prótons. Pode-se mudar o palavreado dizendo 
que ácido é uma substância que pode ceder prótons, enquanto 
base é uma substância que pode receber prótons. Em questões 
de acidez, deve-se ficar de sobreaviso com o uso exagerado de 
fontes de prótons, ou seja, de materiais acidificantes do solo. Os 
principais produtos acidificantes do solo, na agricultura, são os 
compostos nitrogenados. 

A neutralização da acidez do solo pode ser representada, de 
forma esquemática, por:

[solo] H2 + CaCO3 = [solo]2- Ca2+ + CO2 + H2O

Note-se que o receptor de prótons é o íon carbonato (CO3
2-). 

Nesse caso, admite-se que o hidrogênio estaria no solo em for-
ma não-trocável e não-dissociada. O hidrogênio foi neutralizado, 
deixando em seu lugar cargas negativas, que adsorvem o cátion 
cálcio (Ca2+) em forma trocável.

Uma reação similar com o gesso (CaSO4), produto de in-
teresse para o manejo do subsolo, não é possível, por não ser o 
sulfato um receptor de prótons. Como será visto adiante, este é 
um ponto que requer atenção. 

Um dos principais atributos de solos relacionados com 
a acidez é o alumínio. Do ponto de vista químico, o alumínio é 
um dos elementos mais abundantes em solos, estando presente 
na estrutura dos minerais secundários, com destaque, nos solos 
brasileiros, para caulinita e gibbsita [Al(OH)3]. Esses minerais, 
contudo, são insolúveis e têm o alumínio imobilizado na estrutura 
cristalina. Quando ocorre acidez alta no solo, esses minerais se 
dissolvem, ocorrendo reação como esta:

Al(OH)3 + 3H3+  →  Al3+ + 3H2O

O surgimento de Al3+ como cátion trocável no solo é, 
portanto, consequência da acidez excessiva do solo, não a causa. 
Do ponto de vista de nutrição vegetal, o alumínio é muito mais 
prejudicial às plantas cultivadas do que o hidrogênio, por deprimir 
o crescimento do sistema radicular, sendo, assim, o principal 
responsável pelo efeito deletério da acidez do solo nas plantas. Na 
calagem, o Al3+ é neutralizado antes do H+ .

A origem primordial e principal da acidez dos solos ou, 
em outras palavras, a maior fonte de prótons, é o amônio (NH4

+), 
independentemente da origem, seja ela de fertilizante, mineral ou 
orgânico, seja de fixação simbiótica. Ressalte-se que a reação de 
nitrificação de amônio em nitrato deve ser complementada pela 
remoção de cátions básicos do perfil do solo para que a acidifica-
ção se concretize.

No solo, o amônio é transformado em nitrato pela reação 
de nitrificação, representada, a seguir, para o fertilizante nitrato de 
amônio (NH4NO3), mostrando como se dá a acidificação do solo, 
bem como a neutralização com calcário:
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NO3
- + NH4

+ + 2O2  →  2NO3
- + 2 H+ + H2O

CaCO3  ↔  Ca2+ + HCO3
- + OH-

HCO3
- + OH- + 2H+  →  CO2 + 2 H2O

——————————————————————————
NO3

- + NH4
+ + 2O2 +

 CaCO3  →  Ca2+ + 2NO3
- + CO2 + 2 H2O

Considerando que o nitrogênio tem massa atômica de  
14 g mol-1 e o carbonato de cálcio tem massa molar de 100 g mol-1,  
para cada 1 kg de nitrogênio são necessários até 3,6 kg de CaCO3. 
Esse é um valor extremo, que só se concretizará se houver 
remoção de todo o cálcio e o nitrato do sistema. Contudo, na 
prática, ocorre absorção maior de NO3

- do que de Ca2+, em termos 
estequiométricos, o que resulta em um resíduo alcalino que eleva 
o pH do solo. Assim, na prática, usa-se um valor de acidificação 
como a metade disso, ou seja 1,8 kg de CaCO3 por 1 kg de 
nitrogênio (TISDALE; NELSON; BEATON, 1985).

A calagem é a forma mais tradicional e disseminada de corrigir 
a acidez dos solos. É necessário discutir esse assunto, pois é essencial 
que a calagem não só corrija a camada superficial, mas também evite 
a acidificação do subsolo ou até a reduza. Para a calagem, deve-se, 
pelo menos, considerar, além da correção até  determinada meta de 
saturação por bases ou de pH, uma quantidade de calcário preventiva, 
para corrigir a acidez até a próxima análise de solo.

O cálculo da necessidade de calagem de um solo é realiza-
do com a fórmula:

(V2 – V1) CTC

1.000
sendo:
NC = necessidade de calagem (t ha-1 de CaCO3 para camada de 
solo de 0–20 cm de profundidade)
CTC = capacidade de troca de cátions do solo (mmolc dm-3)
V1 = saturação por bases do solo
V2 = meta de saturação por bases a ser atingida pela calagem.

A meta de calagem recomendada (V2) é variável para 
culturas, sendo mais elevada para culturas menos tolerantes à 
acidez. 

Em sistema plantio direto, na fase de instalação, recomenda-
se também amostrar o solo a 0–20 cm de profundidade, como é feito 
de forma geral para culturas anuais e perenes, mantendo-se, assim, 
toda a consistência do sistema de amostragem e interpretação de 
análise de solo. Contudo, no sistema plantio direto instalado, existe 
uma tendência em amostrar o solo e determinar a necessidade 
de calagem apenas para a camada de 0–10 cm. A quantidade 
calculada seria a metade se a camada de 0–20 cm fosse uniforme. 
Como a camada do solo de 0–10 cm costuma ser bem menos 
ácida do que a camada de 10–20 cm, a recomendação de calagem 
resulta ainda menor. Ressalte-se que a recomendação oficial para 
o estado de São Paulo para o sistema plantio direto é de calcular 
a necessidade de calagem baseada sempre em camada amostrada 
de 0–20 cm, ou seja, mantendo o mesmo cálculo utilizado no 
plantio convencional. Isso se justifica pela necessidade de evitar 
a acidificação do solo e, além disso, promover melhorias no 
subsolo, que só serão possíveis por aplicações mais elevadas de 
corretivos da acidez.

A literatura edafológica registra inúmeros trabalhos que 
mostram efeitos positivos da incorporação profunda de calcário 
na produção de culturas. Também registra efeitos importantes da 
calagem na agricultura convencional, com revolvimento do solo, 

resultando em aumentos de produção associados a efeitos do 
calcário em reduzir a acidez do subsolo. 

Um dos mais importantes atributos do solo é a troca de 
cátions. Os solos apresentam, nos minerais da fração argila 
e na matéria orgânica, uma carga elétrica negativa, que é 
contrabalançada por cátions. Os componentes da capacidade de 
troca de cátions, a pH 7, são:

• Soma de bases: SB = Ca2+ + Mg2+ + K+ + Na+ 
• Acidez total a pH 7: H + Al3+ 
• Capacidade de troca de cátions: CTC = SB + H + Al3+ 
• Capacidade de troca de cátions efetiva: CTCef = SB + 

Al3+. 

A CTC é ocupada por uma parte ácida (H + Al3+), e uma 
parte básica (SB). O grau de acidez do solo é medido pelo pH em 
suspensões de terra em água ou em solução de cloreto de cálcio 
0,01 mol L-1. 

Um conceito muito prático é o de saturação por bases:
100 SB

CTC

Outro conceito útil, principalmente para caracterizar o sub-
solo, é o da saturação por alumínio, que é diretamente usado para 
diagnosticar a necessidade ou não de aplicação de gesso em solo. 
O cálculo é feito por:

100 Al3+

CTCef

A CTC indica o tamanho do “reservatório” do solo em 
cátions trocáveis, conforme expresso no Esquema 1, que mostra 
a ocupação da CTC com diversos cátions e sua relação com o 
pH. A saturação por bases indica o quanto da CTC está ocupado 
pelos cátions básicos (Ca2+, Mg2+, K+ e Na+). Para amostras 
superficiais de solos, em que a CTC é predominantemente devida 
à matéria orgânica, podem ser estabelecidas, para diferentes 
regiões, relações lineares entre o pH e a saturação por bases. Essas 
relações representam a camada superficial de solos, não podendo 
ser utilizadas para amostras de subsolos, havendo diferenças 
marcantes de propriedades eletroquímicas que afetam diretamente 
o efeito da calagem e da gessagem no subsolo.

ACIDEZ E ATIVIDADE QUÍMICA EM SOLOS CULTIVADOS

Neste tópico, começa-se a analisar a gessagem. Assim, é 
oportuno que seja abordada a sua prática. Será apresentada a reco-
mendação para o estado de São Paulo como referência. As reco-
mendações de outros estados diferem pouco.

Para São Paulo, há uma fórmula única:

NG  =  6 x argila (g kg-1)

A fórmula se aplica quando, na camada de solo de 20–40 cm, 
os teores de Ca2+ são inferiores a 4 mmolc dm-3 e a saturação por 
alumínio é maior do que 40%.

A acidez em solos cultivados pode manifestar-se pelo 
menos de duas maneiras. Em solos originalmente férteis, a 
acidificação é normalmente superficial, podendo avançar perfil 
adentro se houver adições elevadas de nitrogênio. Em solos de 
baixa fertilidade natural, a acidez ocorre ao longo do perfil e a 
correção se dá de cima para baixo. Essas duas situações requerem 
abordagens distintas, em geral apontadas pela análise de solo da 
camada de 20–40 cm de profundidade.

NC  =

V  =

m  =
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Esquema 1.  Representação esquemática da CTC do solo como um reser-
vatório cujo nível de bases é indicado pelo pH. Se a acidez 
é neutralizada, primeiro desaparece o alumínio e, depois, o 
hidrogênio e o pH sobe.

Fonte: Raij (1981).

A calagem é prática agrícola realizada para reduzir o efeito 
da acidez do solo sobre as culturas. O material mais utilizado 
na correção da acidez é a rocha calcária moída. É sabido que o 
efeito direto da neutralização da acidez do solo pelo calcário é 
localizado, por ser este composto um sal insolúvel. Dessa forma, 
o ideal é misturar o calcário com a parte do solo a ser corrigida. 
Para culturas anuais, com a recomendação-padrão, ainda válida 
em muitas circunstâncias, sempre se buscou uma maneira viável 
de misturar o corretivo com o solo. O cálculo da necessidade de 
calagem tem base na amostragem a 0–20 cm de profundidade, 
consistindo no que se chama de amostra de solo da camada 
arável. Para melhor eficiência, o calcário deve ser uniformemente 
espalhado na área a ser corrigida e incorporado metade por aração 
e metade por gradagem. Por conveniência, o calcário é, muitas 
vezes, aplicado na superfície do solo, algo que já é comum em 
culturas perenes formadas, e está se tornando frequente na 
produção de grãos em  sistema plantio direto. Contudo, em solos 
muito ácidos, não é a melhor maneira.

Atualmente, é comum espalhar calcário na superfície 
do solo, sem incorporação, em quantidades menores do que as 
recomendadas pela menor profundidade de amostragem. Há casos 
de cálculos de calagem que levam em conta a espessura da camada 
amostrada, de 0–10 cm ou até de 0–5 cm de profundidade. Isso é 
mais comum em sistema plantio direto, mas também ocorre para 

plantas perenes. O risco de acidificação do subsolo está presente 
nesses casos, principalmente em solos de textura leve.

Um exemplo dos problemas que a amostragem rasa pode 
apresentar é ilustrado para um cafezal, cultura que apresenta 
grande variabilidade espacial, tanto no sentido vertical como no 
horizontal. Muitas vezes, a cultura recebe muito mais nitrogênio 
do que o sistema de produção pode comportar, resultando em 
elevada acidificação, principalmente na projeção da copa, na qual 
é aplicado o fertilizante. O problema torna-se principalmente grave 
em cafezais irrigados e pode torná-los inviáveis se a acidificação 
avançar muito no subsolo. 

Na Tabela 1, é mostrado o risco de retirar amostras menos 
profundas do que os recomendados 20 cm para caracterizar 
a fertilidade do solo, com a justificativa de que os insumos, 
corretivos e fertilizantes são aplicados na superfície do solo 
e pouco se movimentam para baixo no perfil. Nesse caso, a 
amostragem a 0–5 cm de profundidade revela elevados valores de 
saturação por bases no solo e pH alto, o que indicaria não haver 
necessidade de aplicação de calcário. Entretanto, esse resultado 
camufla, de forma muito incisiva, a realidade da acidificação 
que está ocorrendo no cafezal até 60 cm de profundidade. O solo 
desse cafezal é um Argissolo de textura arenosa, que tinha elevada 
fertilidade natural, como mostram os resultados das amostras 
retiradas nas entrelinhas.

Outro exemplo é o de um experimento de cana-de-açúcar, 
em que a correção da camada superficial do solo com calcário 
teve notável efeito no sistema radicular na camada de 0–25 cm, 
mas abaixo predominou o efeito do gesso. Esse caso mostra bem 
os efeitos do calcário mais perto da superfície do solo, enquanto 
os do gesso ocorrem mais no subsolo. Assim, recomendações 
de calcário e de gesso são assuntos independentes. O Gráfico 1 
consta de duas partes: uma tratando do efeito de calcário e gesso 
na saturação por bases e outra, evidenciando o efeito desses dois 
compostos no desenvolvimento do sistema radicular.

O efeito do calcário na saturação por bases é muito 
acentuado na camada de 0–25 cm. Na camada de 25–50 cm, 
ainda há efeito do corretivo da acidez, mas calcário e testemunha 
se equivalem no efeito sobre a saturação por bases nas camadas 
de 50–75 cm e de 75–100 cm. O gesso tem importante efeito na 
saturação por bases ao longo de todo o perfil.

A distribuição de raízes acompanha o efeito de calcário 
e gesso na saturação por bases, mas alguns pontos merecem 
destaque. O calcário tem efeito muito mais acentuado do que os 
outros tratamentos na distribuição de raízes apenas na camada de 
0–25 cm, tendo efeito nulo ou até depressivo em camadas mais 
profundas. O gesso tem maior efeito na distribuição de raízes à 
medida que aumenta a profundidade.

Tabela 1. Amostras de solo retiradas de cafezal da região de Marília, SP, em diferentes profundidades e em duas posições. 

Amostragem
(cm)

Amostragem na projeção da copa Amostragem nas entrelinhas

pH CTC 
(mmolc dm-3)

V
(%) pH CTC

(mmolc dm-3)
V

(%)

0–5 5,7 89 79 6,7 10,5 90
0–20 4,1 48 35 5,7 53 72
20–40 3,9 52 21 5,0 43 56

40–60 3,9 55 16 4,9 42 50

Fonte: Raij (dados não publicados). 
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O exemplo dado para raízes de cana-de-açúcar deixa 
algumas dúvidas importantes, com destaque para o efeito do 
gesso em profundidade. O que tem o gesso de especial, em 
relação ao calcário para estimular o desenvolvimento radicular 
em profundidade? Para explicar isso, é oportuno, nesta fase de 
desenvolvimento do texto, mencionar a  atividade química.

De início, parece lógico imaginar que o efeito do alumínio 
sobre as raízes das plantas seja proporcional ao teor trocável ou à 
redução da saturação por alumínio ou, ainda, em uma maneira mais 
adequada do ponto de vista teórico, à concentração do cátion Al3+ 

na solução do solo em contato com as raízes. O assunto, porém, é 
um pouco mais complexo do que isso. Na realidade, a toxidez do 
alumínio em solução para as raízes depende da atividade química 
do elemento em solução. Esse ponto é importante para entender o 
efeito do gesso nas raízes das plantas.

Atividade em química é uma medida do quanto as inte-
rações entre as espécies químicas em uma solução desviam da 
idealidade. A atividade é proporcional à concentração x por um 
fator conhecido como coeficiente de atividade (γ), que leva em 
consideração outros íons em solução e varia de 0 a 1. Para um íon 
i, a atividade é dada por:

ai =  γi . xi

Os efeitos da atividade são resultantes das interações tanto 
eletrostáticas como covalentes entre os íons. A atividade de um 
íon em solução é influenciada por sua vizinhança. A reatividade 
de um íon cercado por moléculas de água é diferente daquela do 
mesmo íon dentro de uma “nuvem de contraíons”. Em soluções 
muito diluídas, as interações de um íon com sua vizinhança 
são desprezíveis e, por isso, pode-se considerar que a solução 
comporta-se idealmente. Nesse caso, a substituição de atividade 
pela concentração é válida.

Na prática, quanto maiores a concentração e a valência 
dos íons, maior será o efeito na redução do coeficiente de 
atividade. O sulfato de cálcio, por ter cátion e ânion divalentes, 
tem considerável efeito em reduzir a atividade de Al3+ em solução, 
além de um efeito complexante com alumínio.

A relevância desse tema diz respeito a parte do efeito do 
gesso sobre as raízes. No Gráfico 2, mostra-se como a atividade de 
alumínio afeta o crescimento das raízes e como o algodão, planta 
mais sensível à acidez, é mais afetado do que o café. 

Gráfico 1.  Correção da acidez do solo e crescimento radicular da cana-de-açúcar em solos ácidos do estado de São Paulo.
Fonte: Adaptado de Morelli e outros (1987) por Quaggio e Raij (2008).

No campo, a acidez pode ser um impedimento para que a 
raiz pivotante do algodoeiro penetre no subsolo, como é mostrado 
na Fotografia 1.

Com base em estudo de diversos atributos para o cafeeiro 
cultivado em vários solos, visando estabelecer os limites 
críticos, Pavan e Bingham (1982) mostraram que a atividade do 
Al3+ livre em solução é o indicador mais consistente da toxidez 
de alumínio (Tabela 2). Contudo, a determinação da atividade 
de alumínio na solução do solo é muito complexa e não pode ser 
feita rotineiramente. Por essa razão, a saturação por alumínio, 
embora não tão consistente, é um índice preferível, que pode 
ser facilmente obtido em laboratórios de rotina de análise de 
solo.

O ânion SO4
2– é importante na redução da atividade de Al3+. 

Pavan (1983) apresentou dados de crescimento radicular de ca-
feeiro em solo, equilibrado com soluções de CaCl2 0,01 mol L-1 
e CaSO4 0,01 mol L-1, obtendo os resultados apresentados na 
Tabela 3. Esses dados mostram que o sulfato de cálcio promoveu 
o maior desenvolvimento das raízes. 

Gráfico 2.  Crescimento relativo de raízes de algodão e café em relação à 
atividade de alumínio em solução. 

Fonte: Algodão – Adams e Lund (1966); café – Pavan e Bingham (1982).
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Fotografia 1.  Raízes de algodoeiro possivelmente afetadas pela acidez 
do subsolo.

Crédito: Fundação Mato Grosso.

para experimento dessas culturas, os aumentos de produção 
conseguidos com aplicações de até cerca de 9 t ha-1 de calcário e 
justificam a adoção, no estado de São Paulo, da meta de saturação 
por bases de 70% para essas culturas. Embora as recomendações 
de calagem sejam preconizadas para até 20 cm de profundidade 
do solo, houve efeito da calagem no subsolo, assunto que será 
discutido com base em outras imagens.

Na Fotografia 4, são apresentadas imagens de um expe-
rimento de calagem com sorgo conduzido por Furlani, Quaggio 
e Gallo (1991), mostrando plantas de sorgo murchas, em período 
de veranico, no tratamento que não recebeu calcário, com dose 
intermediária e com dose máxima, de 9 t ha-1. Nesse caso, se não 
houvesse o suprimento de água do subsolo, seria de se esperar 
que as plantas maiores murchassem, pela maior área foliar para 
transpiração. Note-se, também, a coloração verde-escura do 
tratamento com doses mais elevadas de calcário (Fotografia 4C), 
indicando maior absorção de nitrogênio.

Outro experimento, realizado em Itararé, SP, mostra a 
importância do enraizamento profundo para a absorção de nitrato. 
A Fotografia 5 e o Gráfico 4 ilustram bem esse fato. Embora o 
experimento de Quaggio e outros (1991) tenha sido de calagem 
e todos os tratamentos tenham recebido as mesmas quantidades 
de nitrogênio, no campo, havia sintomas típicos de deficiência 
de nitrogênio nas plantas de milho dos tratamentos com menores 
doses de calcário, destacando-se as plantas do solo corrigido, mais 
vigorosas e com sistema radicular mais profundo, além de terem 
absorvido mais nitrogênio.

Note-se que são apresentados experimentos de calagem 
para ilustrar esses dois pontos relacionados com barreiras químicas: 
absorção de água e de nitrato do subsolo. O leitor certamente ficará 
intrigado com a apresentação dessas imagens de experimentos 
de calagem, em vez de gessagem, que é um tema amplamente 

Tabela 2.  Limites críticos de alumínio estabelecidos por diferentes critérios para café crescendo em Oxissolos e Ultissolos tratados com CaCO3. 

Relação considerada
Solos usados no estudo

1 2 3 4 5 6

Al3+ trocável (mmolc kg-1) 7,0 13,0 3,0 10,0 1,9 10,6
Saturação por alumínio (%) 12,0 25,0 15,0 20,0 3,0 15,0
Concentração de alumínio total (µmol L-1) 14,8 15,0 44,0 14,8 18,4 18,6
Concentração de Al3+ (µmol L-1) 8,4 7,9 12,7 8,3 7,0 10,1
Atividade de Al3+ (µmol L-1) 4,4 3,8 4,1 4,3 4,2 4,6

Fonte: Pavan e Bingham (1982).

Tabela 3.  Espécies químicas de alumínio em solução e crescimento de 
raízes do cafeeiro cultivado em soluções de CaCl2 0,01 mol L-1 
e CaSO4 0,01 mol L-1 em equilíbrio com dois solos.

Avaliação
Solo 1 Solo 2

CaCl2 CaSO4 CaCl2 CaSO4

Representação do alumínio
Alumínio total (µmol L-1) 564 604 214 255
Atividade de Al3+ (µmol L-1) 550 223 200 93

Desenvolvimento das raízes
Peso das raízes (g planta-1) 32 78 80 142

Fonte: Pavan (1983).

EFEITOS POSITIVOS DA MELHORIA DO SUBSOLO

Exemplos dados mostram como o efeito do manejo quími-
co do solo afeta as culturas, por intermédio de algum efeito sobre 
o sistema radicular do subsolo.

Um trabalho importante, de Gonzalez-Erico e outros (1979), 
realizado no Cerrado do Distrito Federal, mostrou o efeito de uma 
incorporação mais profunda de calcário do que a normalmente 
realizada. Os autores escolheram as profundidades de incorporação 
de 0–15 cm e de 0–30 cm. A profundidade de 0–15 cm constitui 
praticamente o que se atinge no plantio convencional. Parte dos 
resultados é apresentada na Tabela 4.

É notável e importante o efeito observado pela incor poração 
profunda. Assim, no estudo de Gonzalez-Erico e outros (1979),  
8 t ha-1 de calcário incorporadas a 0–15 cm de profundidade 
tiveram efeito menor do que 2 t ha-1 aplicadas a 0–30 cm. Além 
disso, considerável potencial de produção foi liberado com a 
aplicação de 8 t ha-1 a 0–30 cm de profundidade. Esse resultado 
aponta para aplicações elevadas de calcário com incorporação 
profunda no solo e levanta uma questão: como se situaria um 
experimento como este em sistema plantio direto?

No Gráfico 3, são apresentadas curvas de resposta de 
milho, soja e algodão, expressas como índice relativo, em 
relação à saturação por bases. Na Fotografia 2 e na Fotografia 3 
são mostradas vistas de campo de experimentos de calagem com 
girassol e milho, respectivamente. As curvas de resposta sintetizam, 
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Tabela 4.  Influência da profundidade de incorporação do corretivo na eficiência da calagem para milho, em experimento realizado em Latossolo Ver-
melho Escuro de Cerrado, em Planaltina, DF.

Calcário 
(t ha-1)

Produção de grãos (kg ha-1) Índice 
(%)1o cultivo 2o cultivo 3o cultivo Média

Testemunha sem calcário

0 2.115 4.569 880 2.521 100

Calcário incorporado a 0–15 cm de profundidade

2 3.531 5.689 1.863 3.694 146
8 3.723 5.960 2.052 3.912 155

Calcário incorporado a 0–30 cm de profundidade

2 4.341 5.858 2.573 4.257 169
8 4.792 7.266 3.601 5.220 207

Fonte: Gonzalez-Erico e outros (1979).

Gráfico 3.  Curvas de resposta de milho, soja e algodão, expressas como índice relativo em relação à saturação por bases.
Fonte: Baseado em Raij, Camargo e Silva (1983).

Fotografia 2.  Vista no campo de experimento de calagem em cultura de 
girassol. À frente, plantas sem calagem; ao fundo, plantas 
com calagem.

Crédito: Original de Quaggio, Instituto Agronômico, Campinas, SP.

Fotografia 3.  Vista no campo de experimento de calagem em cultura de 
milho. À frente, plantas sem calagem; ao fundo, plantas 
com calagem.

Crédito: Original de Quaggio, Instituto Agronômico, Campinas, SP.
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debatido com relação a melhorias do sistema radicular no subsolo. 
Em parte, trata-se de uma questão de disponibilidade de imagens. 
Não se pode, porém, perder de vista que aplicações relativamente 
elevadas de calcário têm importante efeito no sistema radicular 
no subsolo. Nos experimentos relatados, a questão importante 
é que o desenvolvimento das raízes foi estimulado, de forma 
muito importante, pela calagem. Nesses casos, atribui-se o maior 
desenvolvimento das raízes à lixiviação de nitrato de cálcio ao 
longo do perfil do solo.

Pode-se questionar se a calagem reduz ou não a acidez do 
subsolo, para romper barreiras químicas, ou se há necessidade do 
gesso para essa finalidade. As respostas a essas duas questões não 
são diretas e variam com as circunstâncias. 

Uma coisa é certa: para haver aproveitamento de água e 
nitrato do subsolo pelas plantas, é preciso que as raízes estejam 
lá e, para isso, pode ser necessário romper a barreira química 
representada pela toxidez de alumínio e/ou deficiência de cálcio, 

nos casos em que ela está presente. Já foi visto que gesso e calcário 
podem ser eficazes, mas falta muito a ser esclarecido sobre as 
circunstâncias de sua aplicação e quantidades. 

CALCÁRIO E GESSO: INSUMOS COMPLEMENTARES

Quanto aplicar de calcário e gesso em diferentes circuns-
tâncias? Para calcário, há pelo menos quatro respostas possíveis, 
conforme ilustrado na Tabela 5. São quantidades muito diferentes 
baseadas em critérios entre os quais só o primeiro caso tem 
considerável suporte experimental. 

Note-se que a escolha de correção da acidez da camada 
superficial do solo é importante. A decisão de escolher determinados 
valores de saturação por bases ou optar por uma profundidade de 
amostragem e de incorporação afeta profundamente o suprimento 
de corretivo no solo e influi no melhoramento do sistema radicular 
no subsolo.

Fotografia 4.  Aspectos de experimento de calagem em cultura de 
sorgo durante um veranico: A. tratamento sem calcário; 
B. tratamento com dose interme diária de calcário; C. tra-
tamento com dose máxima de calcário, de 9 t ha-1.

Crédito: Furlani, Quaggio e Gallo (1991).

A

B

C

Fotografia 5.  Aumento do sistema radicular do milho em função da 
maior absorção de nitrogênio promovida pela calagem. A 
faca indica a profundidade do sistema radicular.

Crédito: Quaggio e outros (1991).

Testemunha

3 t ha-1

de calcário

9 t ha-1

de calcário
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Na Tabela 6, são apresentados alguns resultados extremos 
de experimento de calcário e gesso para cana-de-açúcar (MO-
RELLI et al., 1992) e resultados de cálcio, sulfato, saturação por 
bases e saturação por alumínio. 

Os resultados de Ca2+ e de SO4
2-, na camada de 0–25 cm, 

estão dentro do esperado, com acentuado aumento de cálcio com 
a calagem e de cálcio e sulfato com a gessagem. Na camada de 
75–100 cm, tanto os valores de Ca2+ como os de SO4

2- são maiores 
para a gessagem, como seria de esperar para um sal solúvel que se 
movimenta livremente no perfil.

Tabela 6.  Teores de cálcio e magnésio em experimento de calagem e gessagem de cana-de-açúcar, realizado em Lençóis Paulista, SP,  em Latossolo 
Vermelho Escuro álico, com 160 g kg-1 de argila.

Profundidade
(cm)

Calcário 
(t ha-1)

Gesso
(t ha-1)  

Ca2+ SO4
2- V m

       - - - - (mmolc dm-3) - - - -          - - - - - - (%) - - - - - -

0–25

0 0 3,5 0,8 9 68
0 6 7,9 2,4 17 47
6 0 13,0 0,3 52 7
6 6 23,4 2,8 59 2

75–100

0 0 0,8 0,7 6 84
0 6 4,3 4,1 15 57
6 0 1,6 0,9 12 70
6 6 5,0 4,7 22 45

Fonte: Morelli e outros (1992).

Tabela 5.  Opções de cálculos de necessidade de calcário por aplicar com 
base em diferentes critérios, para solo com CTC de 100 mmolc, 
saturação por bases de 20% e calcário com PRNT de 67% de 
CaCO3 equivalente. 

Profundidade de 
correção do solo (cm)

Meta 
de V%

Calcário recomendado
(t ha-1)

0–20 70 7,5
0–20 50 4,5
0–10 70 3,7
0–10 50 2,3

Fonte: Original do autor.

Gráfico 4.  A calagem promove enraizamento profundo e maior absorção 
de nitrogênio.

Fonte: Quaggio e outros (1991).

 Os resultados de saturação por bases mostram que este 
é um indicador adequado para amostras superficiais, enquanto 
a saturação por alumínio é, por excelência, indicador de acidez 
no subsolo. O melhor indicador do efeito de calcário e gesso 
no solo para as culturas, principalmente para inferir sobre a 
toxidez de alumínio para as plantas, sem dúvida, é a saturação 
por alumínio. Essa saturação reflete, ao mesmo tempo, a 
diminuição de Al3+ no solo e o aumento de bases. Avaliando 
os resultados dessa maneira, ressalta-se o grande efeito 
dos insumos, já importante para calcário, sendo acentuado 
pela gessagem. Pelas aplicações máximas de calcário e 
gesso, valores de saturação por alumínio de 84% são reduzidos, 
conforme mostram os resultados da Tabela 6, a valores da ordem 
de 45%, o que é altamente significativo do ponto de vista de 
desenvolvimento radicular. 

Na Tabela 7, encontram-se os resultados médios de 
produção de cana-de-açúcar e dos aumentos de produção referentes 
ao experimento apresentado na Tabela 6. Esses aumentos de 
produção mostrados na Tabela 7, devidos a calcário e gesso, são 
de magnitude importante, considerando-se que a cana-de-açúcar é 
tida como cultura tolerante à acidez. Ressalte-se que o efeito dos 
corretivos perdura por vários anos, e que, no caso dos resultados 
da Tabela 7, houve apenas uma aplicação. Também é importante 
observar que nem com calcário nem com gesso a produção 
máxima é atingida, embora seja conseguida com a combinação 
dos dois insumos.

DISCUSSÃO

Foi mostrado que a calagem pode reduzir os efeitos da aci-
dez do subsolo, contribuindo para melhorá-lo para as raízes. A 
maior parte dos experimentos de calagem, contudo, foi realizada 
em plantio convencional, com o calcário incorporado e o solo es-
tando sujeito a revolvimentos por arações e gradagens, que degra-
dam a matéria orgânica, contribuindo para a lixiviação de nitrato, 
que carreia cálcio para o subsolo, assim favorecendo o desenvol-
vimento radicular.

Em se tratando de calagem no sistema plantio direto, 
a expectativa é de movimentação lenta da “onda alcalinizante” 
decorrente do calcário aplicado na superfície do solo. Mesmo 
que o calcário seja incorporado no início do plantio direto, não 
existirão as condições para degradação da matéria orgânica 
que há no plantio convencional. A maior parte dos trabalhos 
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consultados que tratam de calagem em sistema plantio direto 
mostra movimentação limitada de bases para camadas mais 
profundas do solo, especialmente para quantidades mais baixas. 
Nessas condições, o efeito do calcário é, em grande parte, limitado 
à camada superficial, definida de 0 a 20 cm de profundidade e, 
mesmo dentro desta, o solo será tanto mais rico em nutrientes 
quanto mais rasa for a amostragem, em geral feita a 0–10 cm ou 
0–5 cm de profundidade, ou seja, há um gradiente de concentração. 
Dessa forma, tem-se um problema para o plantio convencional, 
se forem considerados os resultados experimentais, que indicam 
que a incorporação mais profunda de calcário ou o efeito de 
doses elevadas incorporadas no solo afetam de forma favorável o 
desenvolvimento radicular do subsolo e a produtividade. Como 
ficariam situações similares na agricultura de conservação? Não 

Tabela 7.  Produção média, em quatro cortes de cana-de-açúcar, e aumento 
médio de produção, em experimento de calagem e gessagem 
realizado em Lençóis Paulista, SP, em Latossolo Vermelho 
Escuro álico, com 160 g kg-1 de argila.

Calcário
(t ha-1)

Gesso (t ha-1)
0 2 4 6

Produção média anual de colmos (t ha-1)

0 99 106 111 112
2 110 114 117 114
4 113 121 118 118
6 110 117 114 118

Aumento médio anual de colmos (t ha-1)

0 0 +7 +12 +13
2 +11 +15 +18 +13
4 +14 +22 +19 +19
6 +11 +18 +15 +19

Fonte: Morelli e outros (1992).

mais arar e gradear solos com subsolos muito ácidos, no sistema 
plantio direto, não seria uma maneira de perpetuar a limitação 
que a acidez do subsolo acarreta para o desenvolvimento das 
culturas?

A expectativa com a adoção da irreversível difusão das téc-
nicas de agricultura de conservação, que preconizam não revolver 
o solo e mantê-lo coberto, é que o gesso, por ser um sal solúvel 
que penetra livremente no solo, possa contribuir para aliviar os 
problemas da acidez do subsolo, reduzindo a toxidez do alumínio 
e fornecendo cálcio para as raízes.

Contudo, deve-se ter em conta que calcário e gesso atuam 
em partes diferentes do solo e que a calagem introduz alcalinidade 
a ele, reduzindo a acidez a partir da superfície. Assim, a redução 
da acidez do solo continua sendo uma necessidade e não é possí-
vel substituir calcário por gesso para esta finalidade.

O importante, do ponto de vista prático, é que resultados de 
diversos experimentos que comparam doses de calcário e de gesso 
mostram que produções máximas não podem ser obtidas com estes 
insumos usados isoladamente, mas sim com combinações deles. 

A área que, em princípio, tem os solos que mais prova-
velmente respondem à gessagem é a chamada região do Cerrado. 
Embora com mais de 200 milhões ha, a aplicação do gesso fica 
limitada à distância econômica de transporte do insumo. Os livros 
de Sousa e Lobato (2002) e de Raij (2008) descrevem, com base 
em experiência no próprio local, a correção do solo e a adubação 
na região do Cerrado. Segundo os autores, ao se tratar de melhoria 
do subsolo, diversos fatores devem ser considerados e, ao que 
tudo indica, as atuais recomendações de aplicação de gesso são, 
no mínimo, incompletas, ao não considerar a profundidade de 
atuação e a natureza da fração argila.

Enquanto as respostas às diversas questões relacionadas 
com o uso de calcário e gesso, levantadas neste capítulo, não forem 
respondidas, é útil confrontar as recomendações atuais de calcário 
e gesso com as quantidades que seriam necessárias para atingir 
produtividade máxima. Isso é feito na Tabela 8, na qual se apresenta 

Tabela 8.  Confronto entre doses recomendadas de calcário e gesso e quantidades associadas com produções máximas, para 11 experimentos de campo, 
cujos resultados foram apresentados nas tabelas indicadas. O teor de argila, a saturação por alumínio (m) e o teor de cálcio referem-se ao 
subsolo e a saturação por bases refere-se à camada superficial.

Cultura Tabela e 
especificação1

Argila
(g kg-1)

Ca
(mmolc dm-3)

m
(%)

V
(%)

Calcário (t ha-1) Gesso (t ha-1)

Recomendação Produção 
máxima Recomendação Produção 

máxima

Milho 10.6 5001 7,0 62 36 3,8 12,0 3,0 8,0

Cana-de-açúcar 11.5 160 1,2 59 15 1,6 6,0 1,0 6,0

Cana-de-açúcar 11.7-LVEa 160 1,2 76 15 1,6 4,0 1,0 2,0
Cana-de-açúcar 11.7-LVA9 230 0,5 87 3 4,1 4,0 1,4 5,0
Cana-de-açúcar 11.7-LR-2 760 9,1 40 19 3,0 3,0 4.6 6,0

Cana-de-açúcar 11.7-LVA11 140 6,3 18 33 1,1 1,5 0,8 6,0

Cana-de-açúcar 11.7-LVA-9 190 0,5 79 31 0,9 1,8 1,1 4,8
Cana-de-açúcar 11.7-LVE-3 590 1,9 81 5 5,1 10,0 3,5 10,0
Soja 12.2 5001 11,0 25 33 1,6 9,0 3,0 6,0
Soja 12.3 7001 2,0 55 11 4,6 8,1 4,2 6,4
Algodão 12.7 7001 5,0 17 32 2,5 3,0 3,0 6,0

Média 2,7 5,7 2,4 6,0

1 Detalhes podem ser vistos em Raij (2008).
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LOS, A. C. M.; LANDELL, M. G. A. (Ed.). Cana-de-açúcar. 
Campinas: Instituto Agronômico, 2008. p. 313–321.

QUAGGIO, J. A.; RAMOS, V. J.; FURLANI, P. R.; CARELLI, M. 
L. C. Liming and molybdenum effects on nitrogen uptake and grain 
yield of corn. In: WRIGHT, R. J.; BALIGAR, V. C.; MURMANN, 
R. P. (Ed.). Plant-soil interactions at low pH. Dordrecht: Kluwer 
Academic Publishers, 1991. p. 327–332.

RAIJ, B. van. Gesso na agricultura. Campinas, SP: Instituto 
Agronômico, 2008.

RAIJ, B. van. Avaliação da fertilidade do solo. Piracicaba: 
Instituto da Potassa & Fosfato; Instituto Internacional da Po-
tassa, 1981.

RAIJ, B, van; CAMARGO, A. P.; SILVA, N. M. Alumínio trocá-
vel e saturação por bases como critérios de calagem. Bragantia, 
Campinas, SP, v. 42, n. 1, p. 149–153, 1983.

RAIJ, B. van; CANTARELLA, H.; QUAGGIO, J. A.; FURLANI, 
A. M. C. Recomendações de adubação e calagem para o estado 
de São Paulo. 2. ed. Campinas, SP: Instituto Agronômico e Fun-
dação IAC, 1996. (Boletim Técnico, 100).

ROSOLEM, C. A. Água na cultura da soja. In: FUNDAÇÃO 
MATO GROSSO. Boletim de pesquisa de soja. Rondonópolis, 
2005. p. 95–102.

SOUSA, D. M. G.; LOBATO, E. (Ed.). Cerrado: correção do solo 
e adubação. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2002.

TIMLIN, D. J.; PACHEPSKY, V. A.; SNYDER, V. A.; BRYANT, R. 
B. Water budget approach to quantify corn grain yields under variable 
rooting depths. Soil Science Society of America Journal, Madison,  
v. 65, no. 4, p. 1219–1226, 2001.

TISDALE, S. L.; NELSON, W. L.; BEATON, J. D. Soil fertility 
and fertilizers. 4. ed. New York: Macmillan Publishing Company, 
1985.

WILD, A. (Ed.). Russell’s soil conditions and plant growth. 11. ed. 
New York: Longman Scientific & Technical, 1988.

uma comparação entre as doses que seriam recomendadas para os 
solos de 11 experimentos de campo com várias culturas. Foram 
realizados os cálculos de necessidade de calagem e de gessagem 
preconizada para o estado de São Paulo, com metas de saturação 
por bases para a calagem de 60% para a cana-de-açúcar e a soja e de 
70% para o milho e o algodão. No caso da gessagem, a necessidade 
de gesso foi calculada por 6 x argila (RAIJ et al., 1996). As doses 
para produção máxima são mais elevadas do que as quantidades 
recomendadas, ficando, em números redondos, duas vezes mais 
elevadas.

CONCLUSÕES

Há amplas evidências de que calcário e gesso podem 
melhorar o ambiente radicular do solo em subsuperfície. Resultados 
experimentais mostram que, para atingir produtividades máximas, 
as doses de calcário e de gesso deveriam ser duas vezes maiores 
do que as recomendadas. Contudo, faltam informações que 
permitam quantificar as doses de cada um dos corretivos visando 
alta produtividade em diferentes condições de solos.
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