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Resumo 

Os efeitos da adubação fosfatada e do uso de gesso 

agrícola foram avaliados em uma sucessão trigo–soja 

sob plantio direto na região Centro-Sul do Paraná. Doses 

superfosfato triplo foram combinadas com doses de 

gesso em um esquema de parcelas subdivididas. 

Verificou-se que a adubação fosfatada e a aplicação de 

gesso melhoraram a nutrição e a produtividade de grãos 

de trigo e soja de forma independente. 

Introdução  

O gesso agrícola é um insumo importante para a 

melhoria do ambiente radicular das plantas e o fósforo 

(P) é o nutriente mais utilizado na adubação em solos 

tropicais. Os efeitos do uso de P associados ao de gesso 

são raramente encontrados na literatura. Na tentativa de 

verificar se a utilização do gesso agrícola em conjunto 

com a adubação fosfatada aumenta a eficiência do uso 

de P pelas plantas aumentando a produção de grãos de 

trigo e soja em sistema plantio direto, o presente estudo 

teve o objetivo de avaliar os teores de nutrientes no 

tecido foliar e a produtividade de grãos de trigo e soja em 

resposta à aplicação de diferentes doses de P e de 

gesso agrícola em sistema de plantio direto. 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado em Ponta Grossa – PR no 

delineamento de blocos ao acaso em esquema de 

parcelas subdivididas com três repetições. Nas parcelas 

foram aplicadas quatro doses de P2O5 (0, 30, 60, 90 kg 

ha
-1

) no sulco de semeadura de cada cultura na forma de 

superfosfato triplo (44% de P2O5 e 10% de Ca). Nas 

subparcelas foram aplicadas quatro doses de gesso 

agrícola (0+0, 2+2, 4+4, 6+6 t ha
-1

) em superfície. As 

doses de gesso foram aplicadas em outubro de 2013 e 

reaplicadas em outubro de 2018. O trigo, cv. TBIO 

Sinuelo, foi semeado em junho de 2019 e a soja, cv. 

BRS 511, foi semeada em novembro de 2019 Por 

ocasião do florescimento das culturas foram coletadas 

30 folhas de cada subparcela (folha-bandeira do trigo e 

terceiro trifólio da soja) para análise dos teores de 

nutrientes, de acordo com os métodos descritos em 

Malavolta et al. (1997). Os grãos foram colhidos na 

maturidade fisiológica de cada cultura e o rendimento de 

grãos foi avaliado, corrigindo-se a umidade para 130 g 

kg
-1

 de água. Os resultados foram submetidos às 

análises de variância e de regressão. Na ausência de 

interação significativa entre os tratamentos, os resultados 

foram comparados pelas médias das observações. 

Foram consideradas as equações de regressão 

significativas a p<0,05. 

Resultados e Discussão 

Os teores foliares de nutrientes e as produtividades de 

trigo e soja não foram influenciados pela interação entre 

doses de P x doses de gesso. As doses de P2O5 

aplicadas no sulco de semeadura aumentaram os teores 

Ca e P nas folhas de trigo, e de N, P, K, Ca e S no tecido 

foliar da soja. As produtividades de grãos das culturas (y, 

em kg ha
-1

) aumentaram (p<0,01) com o incremento das 

doses de P2O5 (x, em kg ha
-1

) conforme o modelo linear 

para trigo (y = 2255,8 + 14,1x, R
2
 = 0,95) e quadrático 

para soja (y = 3663 + 27,2x - 0,22x
2
, R

2
 = 0,99).  

As doses de gesso aumentaram os teores de Ca e S nas 

folhas de trigo, e de P, Ca e S nas folhas de soja. As 

doses de gesso também reduziram o teor de Mg no 

tecido foliar da soja. O incremento das doses de gesso 

(x, em t ha
-1

) aumentou linearmente (p<0,01) as 

produtividades de grãos (y, em kg ha
-1

) de trigo (y = 2604 

+ 96,1x, R
2
 = 0,88) e soja (y = 3953 + 85,1x, R

2
 = 0,79). 

Conclusões 

A adubação com superfosfato triplo e a aplicação de 

gesso agrícola ocasionaram alterações na nutrição das 

plantas e nas produtividades de trigo e soja de forma 

independente. 

A adubação com superfosfato triplo melhorou a nutrição 

de Ca e P do trigo, e de N, P, K, Ca e S da soja, e 

ocasionou incrementos nas produtividades de grãos de 

trigo e soja da ordem de 55% e 25%, respectivamente.  

A aplicação de gesso agrícola melhorou a nutrição de Ca 

e S do trigo, e de P, Ca e S da soja, e proporcionou 

incrementos nas produtividades de grãos de trigo e soja 

em torno de 22% e 13%, respectivamente.  
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