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Resumo 

Os efeitos do manejo de calcário alteram a formação e a 

estabilidade de agregados do solo. Nesta pesquisa, 

objetivou-se avaliar a estabilidade de agregados, por via 

úmida, de um CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico, 

submetidos a diferentes formas de incorporação e doses 

de calcário dolomítico. Foram determinados o diâmetro 

médio ponderado (DMP), diâmetro médio geométrico 

(DMG) e indice de estabilidade (IEA). Houve efeito das 

formas de incorporação sobre o DMP e DMG, mas não 

houve efeito de dose na camada avaliada. NA ausência 

do calcário, o IEA não diferiu na ausência quanto na 

presença de mobilização total. 

Introdução  

Os efeitos dos métodos de manejo do solo alteram a 

formação e estabilização de agregados do solo, 

especialmente na camada superficial (KAY; DEXTER, 

1992). No caso do calcário, métodos mecânicos de 

incorporação podem alterar as características físicas, 

químicas e biológicas do solo (CASTRO FILHO, et al., 

1991). O manejo deve atender a cultura sem causar 

impacto nos atributos do solo, buscando-se a 

sustentabilidade do sistema. Desta forma, poder indicar 

qual a melhor forma de preparo, levando em 

consideração o tipo de solo, bem como a melhor dose de 

calcário a ser utilizada, é de suma importância. Ante o 

exposto, objetivou-se determinar a estabilidade de 

agregados sob diferentes formas de incorporação e 

doses de calcário em um Cambissolo Háplico Alumínico.  

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em Irati, sobre Cambissolos 

Háplico Alumínico, textura argilo-siltosa, com gênese em 

rochas sedimentares pelíticas da Formação Teresina, 

clima Cfb, em esquema de parcelas subdivididas em 

plantio direto com três formas de incorporação e quatro 

doses de calcário, sendo: i) sem incorporação (SI), ii) 

incorporação com arado e grade (IAG) e iii) incorporação 

com escarificador e grade (IEA), combinado a quatro 

doses de aplicação de calcário dolomítico: 0 Mg ha-1; 10 

Mg ha-1; 15 Mg ha-1; 20 Mg ha-1. Foram determinados o 

diâmetro médio ponderado (DMP), o diâmetro médio 

geométrico (DMG) e o índice de estabilidade de 

agregados (IEA) de acordo com Castro Filho et al. 

(2002). Foi realizada a análise de variância, e as médias 

foram comparadas por Tukey a 5%. 

Resultados e Discussão 

A maior índice encontrado para DMP foi no IAG 

(2,03mm), não havendo diferença estatística entre o IEG 

e SI na camada de 0-0,1m. O DMG também não 

apresentou diferença estatística entre o IAG (1,97mm) e 

o IEG (1,83mm). O DMP e o DMG em função das doses 

de calcário na camada de 0-0,1m não apresentaram 

diferenças significativas entre as doses 0, 10 e 15 Mg ha-

1. O IEA para o IAG na profundidade 0-0,1m apresentou 

maior estabilidade na dose 0 Mg ha-1 (70,88%), 

decrescendo de forma geral com o aumento das doses. 

O resultado supracitado evidencia que a relação entre o 

preparo do solo e estabilidade de agregados denota 

interação entre o manejo, a estabilidade e o tamanho de 

agregados do solo (BONO; MACEDO; TORMENA, 

2013). Logo, a intensidade do manejo reflete em 

alterações na agregação, fato dependente do tipo de solo 

e do sistema de manejo adotado (CARPENEDO; 

MIELNICZUK, 1990). 

Conclusão 

As formas de preparo e incorporação influenciam de 

forma direta o DMP e o DMG.  O IEA apresentou 

melhores respostas na dose de 15 Mg ha-1.  
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