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Resumo 

Na região Centro-Sul do Paraná foram avaliados os 

efeitos da calagem superficial associada com a aplicação 

de fertilizante fosfatado monoamônico (MAP) e enxofre 

(S) elementar na cultura do trigo sob sistema plantio 

direto. Foram avaliados quatro tratamentos: sem 

calcário, calcário na superfície (CS), CS + MAP e CS + 

MAP + S elementar. Observou-se aumento do 

crescimento radicular quando o calcário foi aplicado com 

MAP + S elementar e incremento em produtividade de 

grãos com calcário em superfície associado ao MAP 

independente do uso de S elementar. 

Introdução  

Os maiores problemas de fertilidade dos solos tropicais e 

subtropicais são a falta de fósforo (P) e a acidez 

excessiva. Em sistema de plantio direto, a correção da 

acidez do solo é feita por meio da aplicação de calcário 

na superfície, sem incorporação. A calagem superficial 

não tem um efeito rápido na redução da acidez do 

subsolo (Ernani et al., 2004) e isso pode comprometer a 

penetração das raízes e a nutrição das plantas.  Pouco 

se conhece a respeito da influência de fertilizantes 

nitrogenados amoniacais e do S elementar na 

amenização da acidez o perfil do solo associada ao 

calcário em superfície. Na tentativa de verificar se a 

utilização de MAP e S elementar exerce efeito na 

amenização da acidez do subsolo com a calagem na 

superfície, o presente estudo teve o objetivo de avaliar os 

efeitos da calagem superficial associada com a aplicação 

MAP e S elementar no crescimento radicular e no 

rendimento de grãos de trigo em sistema plantio direto. 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado na Fazenda Escola Capão 

da Onça, em Ponta Grossa - PR no delineamento 

experimental de blocos completos ao acaso, com quatro 

repetições. Os tratamentos foram: sem calcário, calcário 

na superfície (CS), CS + MAP e CS + MAP + S 

elementar (bentonita). A dose de calcário aplicada foi 

calculada visando elevar a saturação por bases do solo 

na camada de 0–20 cm, a 70%. Foram aplicados 100 kg 

ha-1 de P2O5 via MAP no sulco de semeadura do trigo. 

No tratamento com S elementar (bentonita), o fertilizante 

foi aplicado à lanço sobre a superfície, antes da 

semeadura do trigo, na dose de 72 kg S ha-1. O trigo, cv. 

TBIO Toruk, foi semeado no dia 28/06/2019. Por ocasião 

do florescimento do trigo, no dia 23/10/2019 foi efetuada 

coleta de raízes por meio de trado cilíndrico até 100 cm 

de profundidade. Foram coletadas seis subamostras de 

raízes por parcela. As raízes foram separadas do solo 

por meio de lavagem com água em peneira de malha 0,8 

mm, retirado as impurezas e realizado a determinação 

do comprimento por meio do software WinRHIZO. A 

produtividade de grãos de trigo foi avaliada através da 

colheita dos grãos após a maturidade fisiológica, no dia 

07/11/2019, e corrigiu-se a umidade dos grãos para 130 

g kg-1 de água. Os resultados foram submetidos à 

análise de variância e teste de Tukey, o comprimento de 

raiz a p<0,10 e produtividade de grãos a p<0,05. 

Resultados e Discussão 

O comprimento de raízes de trigo por área aumentou 
com a aplicação de calcário na superfície + MAP + S 
elementar (Figura 1A), aumentando em torno de 33% em 
relação ao tratamento sem calcário. A produtividade de 
grãos de trigo aumentou em torno de 38% quando 
adionado MAP ou MAP + S elementar junto com a 
calagem superficial em comparação com o tratamento 
sem calcário (Figura 1B). 

 
Figura 1. Comprimento radicular (A) e produtividade de grãos de trigo 
(B) em função dos tratamentos. Safra 2019, Ponta Grossa - PR. 

 Conclusões 

O uso de calcário em superfície associado com MAP e S 

elementar favoreceu o crescimento radicular da cultura 

do trigo. A produtividade de grãos aumentou com o uso 

de calcário em superfície associado ao MAP 

independente do uso de S elementar. 
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