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Resumo

O estudo objetivou determinar a densidade e porosidade
de um Cambissolo Háplico alumínico de textura argilo-
siltosa submetido a doses de calcário (0 a 20 Mg.ha-1)
combinadas com métodos de incorporação do corretivo
(CSI: sem incorporação; CIAG: incorporado com arado e
grade; CIEG: incorporado com escarificador e grade). O
CIAG resultou em maior densidade na camada 0-0,1 m e
menor em 0,1-0,2 m. A macroporosidade do solo foi
maior nos métodos com mobilização reduzida do solo
(CSI e CIEG), tanto na ausência quanto na presença de
calcário. Não houve efeito claro das doses do corretivo
de acidez sobre as variáveis analisadas.

Introdução 

Em regiões tropicais e subtropicais o intemperismo dos
solos é acentuado causando alta solubilização das bases
e acidificação dos solos. Entre as práticas para correção
da acidez, a calagem proporciona aumento do pH e
reposição de bases (BISSANI et al., 2008). O
revolvimento do solo, em curto prazo, apresenta efeitos
benéficos, contudo em longo prazo ocasiona redução da
matéria orgânica e degradação da estrutura do solo,
proporcionando ambiente mais restrito ao crescimento
radicular (BRADY; WEIL, 2013). No Centro-Sul do
Paraná, onde predominam solos pouco desenvolvidos,
como Cambissolos argilo-siltosos de caráter alumínico,
produtores vêm relatando degradação física do solo
(compactação) após aplicação de calcário. Em função do
exposto é necessário investigar melhor o efeito do
calcário no solo e sua interação com o método de
incorporação.

Material e Métodos

A pesquisa foi realizada no município de Irati/PR, em
Cambissolo Háplico alumínico (textura argilo-siltosa).
Avaliaram-se formas de incorporação de calcário
dolomítico (CSI: sem incorporação, CIAG: incorporado
com arado de discos + grade niveladora e CIEG:
incorporado com escarificador + grade niveladora) em
diferentes doses (0, 10, 15 e 20 Mg.ha-1), no
delineamento em blocos com parcelas subdivididas.
Amostras de solo foram coletadas em anéis cilíndricos
nas camadas de 0-0,1 e 0,1-0,2 m, em 2019, sete meses
após reaplicação de calcário nos tratamentos, sendo a
primeira aplicação realizada em 2012. Realizaram-se as
determinações de densidade do solo (Ds),

macroporosidade (Ma), microporosidade (Mi) e
porosidade total (Pt) (EMBRAPA, 2011). Realizou-se
análise de variância e as médias foram comparadas por
Tukey (p<0,05).

Resultados e Discussão

Na camada 0-0,1 m CIAG apresentou maior Ds, superior
aos tratamentos CSI e CIEG nas doses 0 e 10 Mg.ha-1

(p<0,05). A Ds foi respectivamente 1,28, 1,19 e 1,11
Mg.m-3 para CIAG, CSI e CIEG. Nas demais doses não
houve diferença significativa para Ds. Na camada 0,1-0,2
m CSI apresentou maior Ds (1,20 Mg.m-3) sem aplicação
de calcário e, nas demais doses, a Ds foi maior em CSI e
CIEG, com média geral para ambos de 1,21 Mg.m-3,
enquanto CIAG apresentou Ds média de 1,09 Mg.m-3. Os
maiores valores de Ma na camada de 0-0,1 m foram
observados nos tratamentos CIEG sem calcário (Ma:
0,18 m3.m-3) e CSI nas doses 15 e 20 Mg.ha-1 (Ma: 0,16 e
0,18 m3.m-3 respectivamente). CIAG apresentou menores
valores de Ma, com média geral de 0,11 m3.m-3. Na
camada 0,1-0,2 m houve diferença significativa para Ma
(p<0,05) somente sem aplicação de calcário, onde CSI
apresentou o maior valor, de 0,19 m3.m-3, enquanto CIAG
e CIEG apresentaram ambos Ma de 0,14 m3.m-3. Os
valores de Pt e Mi não foram afetados pelos tratamentos
(p<0,05). 

Conclusão ou Conclusões

As diferentes doses e formas de incorporação de calcário
não influenciaram na Pt e Mi. O CIAG resultou em maior
Ds na camada 0-0,1 m e menor em 0,1-0,2 m. A Ma foi
maior nos métodos com reduzida mobilização do solo
(CIEG e CSI), tanto na ausência quanto na presença de
calcário. O efeito das doses do corretivo de acidez sobre
as variáveis analisadas não apresentou tendência clara.
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