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Resumo 

     O objetivo deste trabalho foi quantificar as frações de 
carbono (C) como indicadores da qualidade de solo após 
aplicação de corretivos da acidez. Os tratamentos 
consistiram de quatro corretivos de acidez do solo 
(calcário dolomítico; calcita micronizada granulada; 
dolomita micronizada granulada e suspensão 
carbonatada) e, três doses (doses para elevar a 
saturação por bases para 50, 70 e 90%), mais ausência 
de aplicação de corretivos. Amostras de solo foram 
coletadas nas camadas de 0 a 5, 5 a 10 e 10 a 20 cm do 
solo, para determinação de carbono orgânico total 
(COT), carbono oxidável (COX) e carbono em água 
quente (CAQ). Os corretivos da acidez do solo e suas 
respectivas doses não influenciaram as concentrações 
de COT e COX. Todavia, a calagem promoveu aumento 
na quantidade de CAQ na camada 0 a 5 cm. 

Introdução  

O controle da acidez do solo pode resultar em 
aumento da produção de fitomassa aérea e radicular e, 
com o tempo, aumentar as concentrações de carbono 
orgânico (C). O corretivo mais comumente empregado 
para o controle da acidez do solo tem sido o calcário. Por 
outro lado, os corretivos micronizados se caracterizam 
por apresentar tamanho médio de partículas inferior a 10 
µm, possuem reatividade mais rápida quando 
comparados ao calcário (convencional) e têm sido pouco 
estudados nos solos com carga variável. Além disso, 
faltam informações sobre o efeito de corretivos 
micronizados sobre a dinâmica C no solo, bem como das 
suas respectivas frações, em sistema plantio direto 
estabilizado. Espera-se que o emprego de corretivos 
micronizados possam favorecer a alteração de algumas 
frações de C, como indicativo da qualidade do solo. 

Material e Métodos 

O experimento foi instalado em um Cambissolo 
Háplico Tb Distrófico com textura média. O delineamento 
experimental empregado foi o de blocos casualizados em 
parcelas subdivididas, com quatro repetições. Nas 
parcelas foram estudados quatro corretivos da acidez do 
solo: calcário dolomítico (CD), calcita micronizada 
granulada (CMG), dolomita micronizada granulada 
(DMG) e suspensão carbonatada (SC). As subparcelas 
consistiram de um controle e três doses de cada 
corretivo, visando elevar V% para 50, 70 e 90%. Foram 
coletadas amostras das camadas de 0 a 5, 5 a 10 e 10 a 
20 cm do solo. Foram avaliadas as concentrações de 
COT, CAQ e o COX. Os dados foram submetidos à 
ANOVA (P<0,05) pelo programa estatístico SAS®.  

Resultados e Discussão 

Os corretivos da acidez do solo e as doses aplicadas 
não afetaram a quantidade de COT e COX nas camadas 
analisadas. No entanto, para a fração CAQ, houve 
aumento desta fração de C para a camada de 0 a 5 cm 
(Tabela 1) independente do produto aplicado. A fração 
CAQ por apresentar maior labilidade, é mais facilmente 
alterada pelo manejo do solo. 
 
Tabela 1. Valores de F referentes às frações de COT, COX e CAQ 
após a aplicação de corretivos de acidez em um SPD manejado ao 
longo de 48 meses. 

Fatores 
de 

Variação 

COT COX CAQ 

Camadas (cm) 

0-5 5-10 10-20 0-5 5-10 10-20 0-5 5-10 10-20 

Produtos1 0,14ns 0,75ns 0,17ns 0,60ns 0,51ns 1,22ns 3,09* 0,26ns 0,66ns 

Doses2 0,18ns 1,17ns 0,91ns 1,06ns 0,30ns 1,07ns 1,06ns 1,85ns 0,59ns 

P x D 0,32ns 0,49ns 0,27ns 0,63ns 0,45ns 0,13ns 1,85ns 1,45ns 0,66ns 

CV3 (%) 14,00 14,17 14,13 11,12 9,60 5,72 7,63 7,63 15,17 
1Aplicação de quatro diferentes corretivos da acidez do solo (SC, CD, 
CMG, DMG); 2Doses para elevar a saturação por bases a 0, 50, 70, 
90%; 3Coeficiente de variação; *: significativo a 5%; **: significativo a 
1%; ns: não significativo. 
 

As frações de COT e COX não foram influenciadas 
pelos tratamentos. O período do experimento pode não 
ter sido suficiente para que esses compartimentos 
fossem alterados. Os corretivos micronizados 
obtiveram o mesmo desempenho do calcário em relação 
à correção da acidez. Entretanto, não resultaram em 
incremento de C, pois a alteração da quantidade de C no 
solo é mais influenciada pelas práticas de manejo e 
fertilidade do solo (prática da calagem), do que pelo 
corretivo de acidez utilizado. 

Conclusões 

Os corretivos não incrementaram C. Porém, a 
correção de acidez aumentou a fração de CAQ do solo, 
mas independentemente do produto ou dose de corretivo 
utilizado.  
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