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Resumo 

Um experimento foi realizado na Fazenda Escola Capão 

da Onça, em Ponta Grossa (PR), com objetivo de avaliar 

a eficiência da aplicação superficial de carbonatos, 

óxidos e hidróxidos de Ca e Mg no desempenho 

produtivo da soja em plantio direto. Os corretivos 

proporcionaram aumentos na produtividade de soja que 

variaram de 10% a 25%. Os hidróxidos de Ca e Mg, com 

PRNT de 125% e 137%, e o óxido de Ca e Mg na forma 

“farelada” foram os corretivos que ocasionaram os 

maiores incrementos na produtividade de soja. O menor 

incremento no rendimento de grãos foi obtido com a 

aplicação de óxido de Ca e Mg com PRNT de 158%.  

Introdução  

Os solos brasileiros apresentam alta acidez e possuem 

baixas reservas de nutrientes. A calagem é considerada 

a prática mais eficiente para aumentar a eficiência de 

uso dos nutrientes. A agricultura brasileira avançou em 

direção à adoção do sistema plantio direto. Nesse 

sistema, a calagem é realizada na superfície sem 

incorporação. Como a ação da calagem superficial com 

carbonatos de Ca e/ou Mg é relativamente lenta na 

acidez do solo em subsuperfície (Caires et al., 2005), 

novos corretivos à base de óxidos e hidróxidos de Ca e 

Mg têm sido desenvolvidos na tentativa de melhorar a 

eficiência da calagem superficial na correção da acidez 

do perfil do solo. Porém, ainda existem poucos estudos a 

respeito da eficiência da aplicação superficial de tais 

produtos no desempenho das culturas em plantio direto. 

Este trabalho teve o objetivo de avaliar a eficiência da 

aplicação superficial de corretivos da acidez à base de 

carbonatos, óxidos e hidróxidos de Ca e Mg na 

produtividade de soja cultivada em plantio direto.  

Material e Métodos 

O experimento foi realizado em um Latossolo Vermelho 

sob plantio direto, na Fazenda Capão da Onça, em 

Ponta Grossa (PR). Os tratamentos, dispostos em blocos 

ao acaso com quatro repetições, foram: controle (sem 

calagem), calcário calcítico com 90% de PRNT, hidróxido 

de Ca e Mg com 125% de PRNT, hidróxido de Ca e Mg 

com 137% de PRNT, óxido de Ca e Mg com 158% de 

PRNT e óxido de Ca e Mg na forma “farelada”. As doses 

utilizadas foram calculadas de acordo com o PRNT de 

cada corretivo visando elevar a saturação por bases do 

solo, na camada 0–20 cm, a 70%. No caso do óxido de 

Ca e Mg “farelado” (fertilizante mineral simples), foi 

utilizada a mesma dose do óxido de Ca e Mg com 158% 

de PRNT. Os corretivos foram distribuídos à lanço em 

uma única aplicação em novembro de 2018. A soja 

cultivar LG 60158 IPRO, foi semeada cinco dias após a 

aplicação dos corretivos. A soja, cv. NS 5944 IPRO, foi 

novamente semeada no início de dezembro de 2019, 

após cultivo de aveia preta como cobertura. Após a 

maturidade fisiológica, realizou-se a colheita para 

avaliação da produtividade, corrigindo-se a umidade dos 

grãos para 130 g kg-1 de água. Os resultados foram 

submetidos à análise de variância e as médias dos 

tratamentos foram comparados pelo teste t (LSD) a 5%. 

Resultados e Discussão 

No primeiro cultivo de soja, a produtividade média foi de 

2620 kg ha-1 e não foi influenciada pelos tratamentos. No 

segundo cultivo, os corretivos de acidez proporcionaram 

ganhos na produtividade que variaram de 10% a 25% 

(Figura 1). Os hidróxidos de Ca e Mg, com PRNT de 

125% e 137%, e o óxido de Ca e Mg na forma “farelada” 

foram os corretivos que ocasionaram os maiores 

incrementos na produtividade de soja. O menor 

incremento no rendimento de grãos foi obtido com a 

aplicação de óxido de Ca e Mg com PRNT de 158%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Produtividade de grãos de soja em função dos tratamentos 
com diferentes corretivos de acidez. Safra 2019/20, Ponta Grossa-PR. 

Conclusão  

A aplicação superficial de corretivos da acidez em plantio 

direto melhorou o desempenho produtivo da cultura da 

soja, ocasionando incrementos de 10% a 25% no 

rendimento de grãos. 
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