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RESUMO - Considerando a importância da acidez do solo nas condições tropicais e a existência de diferentes 
métodos de avaliação da necessidade de calagem, este trabalho objetivou avaliar métodos de necessidade de 
calagem em uso no Brasil. As unidades experimentais foram solos em copos plásticos com as doses 0, 1, 2, 3 e 4 t 
ha-1 de CaCO3, em arranjo fatorial com três classes de solo, no delineamento em blocos, com cinco repetições. 
Foram realizadas leituras de pH a cada sete dias, durante oito semanas. Foi realizada análise e seleção de modelos 
de regressão para pH, Al3+ e Ca2++Mg2+, considerando as doses de CaCO3 como variáveis independentes, para cada 
solo. As equações obtidas foram utilizadas para estimar os valores de pH, Al3+ e Ca2++Mg2+ que seriam obtidos se a 
calagem fosse efetuada conforme a recomendação dos diferentes métodos. Os dados estimados para cada solo foram 
submetidos à análise de variância, sendo cada solo uma repetição. Os métodos de saturação por bases e da 
neutralização dos teores de alumínio trocável ou elevação dos teores de cálcio e magnésio trocáveis apresentaram os 
melhores resultados para pH. Esses métodos atingiram os objetivos da calagem, enquanto os demais resultaram em 
valores de pH abaixo do desejável. 
Palavras-chave: acidez do solo, metodologia, correção do solo. 

EVALUATION OF BRAZILIAN METHODS FOR SOIL 
LIMING REQUIREMENT 

ABSTRACT - Considering soil acidity importance under tropical conditions and the existence of several liming 
requirement evaluation methods, this work aimed to evaluate liming requirement methods in use in Brazil. 
Experimental units were plastic cups with 0, 1, 2, 3 and 4 t ha-1 of CaCO3, in a factorial arrangement with three soil 
classes, under a block design with five replicates. pH readings were obtained each seven days for eight weeks. 
Regression analysis and model selection was done for pH, Al3+ and Ca2++Mg2+, considering CaCO3 levels as 
independent variables, for each soil. Obtained equations were used to estimate pH, Al3+ and Ca2++Mg2+ which 
would be obtained if liming was conducted according to the liming requirement methods. Data estimated for each 
soil was submitted to analysis of variance, with each soil being a replicate. Base saturation, exchangeable aluminum 
neutralization, or exchangeable calcium and magnesium content increase had the best results for pH. These methods 
achieved liming goals, while the remaining resulted in pH below desirable. 
Keywords: Soil acidity. Methodology. Soil correction. 

 

INTRODUÇÃO 
Uma vasta área de solos no mundo, incluindo 

a maioria dos solos brasileiros, é afetada pela 

acidez elevada, problema este exacerbado pela 
aplicação de doses elevadas de fertilizantes e pela 
produção de H+ durante a fixação biológica do 

1Trabalho apresentado como parte da dissertação do primeiro autor junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo da UFRPE, 4Professor 
Adjunto da UFRPE,  
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nitrogênio, atividade heterotrófica de raízes e 
microrganismos, lixiviação de bases e deposição 
atmosférica do H+. 

A acidez do solo afeta mais de 800 milhões 
de hectares na América Latina (GRAHAM, 
1992), devido ao acentuado processo de 
intemperismo e lixiviação de bases trocáveis. Em 
solos ácidos, a toxidez por Al3+ e/ou Mn2+ e/ou 
baixos níveis de Ca2+ e Mg2+ são fatores 
limitantes ao crescimento e aprofundamento do 
sistema radicular, a disponibilidade de nutrientes 
e à atividade biológica, afetando tanto o 
estabelecimento como o desenvolvimento das 
culturas (PAIVA et al., 1996; ERNANI et al., 
2000). 

Dentre os fatores químicos relacionados à 
acidez do solo, os mais estudados são 
relacionados a Al3+ e a Ca2+. Os efeitos tóxicos 
relacionados a Al3+ podem ser divididos em dois: 
um indireto, afetando a absorção de outros 
nutrientes, principalmente o P e o Ca2+, e outro, 
pela ação direta do Al3+ afetando a divisão celular 
e o crescimento do sistema radicular das plantas 
(PAVAN et al., 1982; KOCHIAN, 1995). 

A presença de Ca2+ na solução do solo em 
contato com o sistema radicular é fundamental 
para a sobrevivência das plantas, pois este 
nutriente não se transloca da parte aérea para as 
partes novas das raízes em crescimento (CAIRES  
et al., 2001). Deficiência de Ca2+ no solo limita o 
crescimento das raízes na maioria das espécies 
cultivadas, tendo as leguminosas o 
desenvolvimento de nódulos reduzido (MACCIÓ 
et al., 2002). A aplicação de corretivos em solos 
ácidos eleva o pH, aumenta as cargas negativas 
no complexo de troca e diminui a solubilidade do 
Al3+ e do Fe, aumentando por isso a 
disponibilidade de P na solução do solo e a 
retenção de cátions (ERNANI et al., 2000). 

Deste modo, a calagem é uma prática 
necessária na maior parte dos solos brasileiros. 
No entanto, a determinação da necessidade de 
calagem não apresenta metodologia unificada em 
todo o Brasil. São quatro os principais métodos 
para se estimar a necessidade de calagem dos 
solos no Brasil: método da solução tampão 
(SMP), método da saturação por bases, método 
da elevação dos teores de cálcio e magnésio, 
método da neutralização do Al3+ (LOPES et al., 
1990; COMISSÃO ESTADUAL DE 
FERTILIDADE DO SOLO DE 
PERNAMBUCO, 1998; ALVAREZ & 
RIBEIRO, 1999; FULIN, 2001). 

O método da solução tampão (SMP) consiste 
em agitar uma quantidade de solo com um 

volume desta solução tampão e através do pH 
desta suspensão, representado pelo pH SMP, é 
consultada uma tabela específica, lendo-se 
diretamente a quantidade de calcário a aplicar. 
Este método é bastante utilizado nos Estados de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul (LOPES et 
al., 1990; ALVAREZ & RIBEIRO, 1999). 

O método da saturação por bases baseia-se na 
relação existente entre pH do solo e a saturação 
por bases e é utilizado nos Estados de São Paulo 
e Paraná. Quando se quer, através da calagem 
atingir um valor definido de saturação por bases, 
corrige-se a acidez do solo até esse valor, 
considerado adequado à cultura em que se deseja 
trabalhar. Na fórmula são considerados 
parâmetros referentes ao solo, ao corretivo e a 
cultura que se deseja implantar (LOPES et al., 
1990; ALVAREZ & RIBEIRO, 1999, FULIN, 
2001). 

Um dos critérios mais simples para se obter a 
necessidade de calagem é aquele baseado na 
neutralização do Al3+. Isso, pelo fato do Al3+ ser 
considerado um dos principais componentes 
relacionados à acidez. Com isso, o objetivo deste 
método é eliminar ou reduzir o Al3+ a teores não 
tóxicos às plantas (LOPES et al., 1990; 
ALVAREZ & RIBEIRO, 1999, FULIN, 2001). 
Variações do método da neutralização do Al3+ 
são utilizadas em diversas regiões no Brasil, 
visando à neutralização do Al3+ trocável e a 
elevação dos teores de Ca2++Mg2+ trocáveis 
(LOPEs et al., 1990; ALVAREZ & RIBEIRO, 
1999, FULIN, 2001). Outras modificações deste 
método levam em consideração fatores como o 
teor de argila do solo, a susceptibilidade, ou a 
tolerância da cultura à acidez, a capacidade 
tampão do solo e as exigências das culturas em 
Ca2+ e Mg2+, características estas que são 
adotadas de forma diferente em cada um dos 
métodos de necessidade de calagem (LOPES et 
al., 1990; ALVAREZ & RIBEIRO, 1999; 
FULIN, 2001). 

No Estado de Pernambuco utiliza -se também 
variações do método de neutralização do Al3+. A 
Comissão Estadual de Fertilidade do Solo de 
Pernambuco sugere que a necessidade de calcário 
deve ser feita utilizando-se a maior estimativa 
entre a necessidade de neutralização do Al3+ 
trocável e o suprimento da necessidade de Ca2+ e 
Mg2+ da planta (Comissão Estadual de Fertilidade 
do Solo de Pernambuco, 1998). 

O objetivo deste trabalho foi determinar 
curvas de correção de três solos da Zona da Mata 
de Pernambuco para avaliar os métodos de 
necessidade de calagem no Brasil. 

Avaliação de métodos de necessidade ... 
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MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido em casa de 

vegetação utilizando-se três solos da Zona da 
Mata de Pernambuco, classificados como 
ARGISSOLO VERMELHO AMARELO, 
Distrófico, TB, A moderado, Textura Média/
Argilosa (Argissolo), ESPODOSSOLO, Álico, 
Hidromórfico, A moderado (Espodossolo) e 
LATOSSOLO AMARELO, Álico, TB, A 
moderado Textura Média (Latossolo). 

Os solos foram coletados na profundidade de 
0 a 30 cm e preparados para realização das 
análises físicas e químicas conforme métodos da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA, 1997) (Tabela 1). A “capacidade de 
vaso” foi determinada para cada solo, sendo os 
mesmos, umedecidos até saturação por 
capilaridade, por um período de vinte e quatro 
horas. Após este período foram submetidos à 
drenagem livre, durante duas horas, para verificar 
o volume de água que corresponderia ao volume 
de macroporos, estes resultados permitiram a 
obtenção da capacidade de aeração e, 
conseqüentemente, da quantidade de água 
necessária para saturá-los (Tabela 1). As 

unidades experimentais foram constituídas pelos 
solos em copos plásticos com volume 
aproximado de 500 cm3, que receberam calagem 
equivalente a 0, 1, 2, 3 e 4 t ha-1 de CaCO3, em 
um arranjo fatorial 3 solos x 5 doses de CaCO3, 

no delineamento em blocos, com cinco 
repetições. 

Durante oito semanas foram coletadas 
amostras de cada parcela a cada sete dias para a 
determinação do pH ao longo do tempo nestes 
solos. Ao final do experimento, foram 
determinados os teores de P, K+, Na+, Ca2+, Mg2+, 
Al3+, H+Al3+, CO e MO de acordo com métodos 
da EMBRAPA (1997). 

A análise estatística foi conduzida utilizando 
o “Guided Data Analysis Procedure” do SAS 
(SAS INSTITUTE, 1999) para determinação de 
eventuais “outliers” e transformações requeridas 
para adequação aos requisitos da análise de 
variância. Foi realizada análise e seleção de 
modelos de regressão, para pH, Al3+ e teor de 
Ca2++Mg2+, considerando as doses de CaCO3 
como variáveis independentes, efetuadas de 
forma independente para cada solo.  

As equações obtidas foram utilizadas para 
estimar os valores de pH, Al3+ e Ca2++Mg2+ que 
seriam obtidos considerando as calagens 
recomendadas pelos diferentes métodos 
estudados (LOPES et al., 1990; COMISSÃO 
ESTADUAL DE FERTILIDADE DO SOLO DE 

PERNAMBUCO, 1998; ALVAREZ & 
RIBEIRO, 1999; FULIN, 2001) (Tabelas 2 e 3). 
Como o método utilizado pela Comissão 
Estadual de Fertilidade do Solo de Pernambuco 
se baseia no maior valor para neutralização do 
alumínio e elevação do teor de cálcio e magnésio, 

CAMPANHARO, M. et al. 

Tabela 1 – Características físicas e químicas iniciais dos solos ARGISSOLO VERMELHO AMARELO, 
Distrófico, TB, A Moderado, Textura Média/Argilosa, ESPODOSSOLO, Álico, Hidromórfico, A Mo-
derado e LATOSSOLO AMARELO, Álico, TB, A Moderado Textura Média. 

Caracterização Física Solos 
Areia1 Silte Argila T m AD CP CA DS DP PO 

Argissolo 615,0 278,5 106,5 0,03 9,0 0,1 2,8 1,4 2,5 44 
Espodossolo 754,0 152,5 93,5 0,01 7,5 0,3 2,5 1,7 2,5 33 
Latossolo 668,0 70,0 262,0 0,01 8,3 0,3 3,8 1,6 2,6 37 
  Caracterização Química 
 pH2 P K+ Na+ Ca2++Mg2+ Ca2+ Al3+ H+Al3+ CO MO 
 (H2O–1: 2,5) ----mg dm-3---- ------------cmol c dm-3------------ --g kg-1-- 

Argissolo 4,7 1,0 58,5 23,0 0,7 0,4 1,0 5,5 4,5 7,8 
Espodossolo 4,6 1,0 42,9 41,4 1,2 0,8 1,2 6,1 7,1 12,3 
Latossolo 4,8 1,0 54,6 16,1 0,6 0,3 0,9 6,4 4,2 4,5 
 1Quantidades de areia, silte e argila, dadas em g kg-1, água disponível na base de biomassa (? m) dada em g g-1, água disponível na 
base de volume ? v (AD) dada em (cm cm -3), capacidade de vaso na base de biomassa (CP) dada em (g g-1), capacidade de aeração 
(CA) dada em (cm cm-3), densidade do solo (DS), densidade da partícula (DP) dadas em (g cm-3) e porosidade (PO) dada em %. 
2pH – pH do solo em água (1: 2,5); P – Fósforo disponível; K+ – Potássio trocável; Na+ – Sódio trocável; Ca2++Mg2+ – Soma de 
Cálcio e Magnésio trocáveis; Ca2+ – Cálcio trocável; Al3+ – Alumínio trocável; H+Al3+ – Hidrogênio e Alumínio; CO – Carbono 
Orgânico; MO – Matéria orgânica. Todas as determinações foram feitas de acordo com os métodos da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 1997). 
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cada uma das opções foi considerada 
isoladamente. Os dados estimados para cada solo 
foram utilizados para comparar os métodos de 
necessidade de calagem, sendo submetidos à 
análise de variância, considerando um 

delineamento em blocos, com cada solo 
constituindo uma repetição.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A calagem afetou significativamente os teores 
de Al3+, H+Al3+, Ca2++Mg2+ e também o pH nos 

Avaliação de métodos de necessidade ... 

Tabela 2 – Métodos de necessidades de calagem em uso no Brasil, seus objetivos, respectivas fórmulas e 
os locais de uso destes métodos (LOPES, 1990; COMISSÃO ESTADUAL DE FERTILIDADE DO 
SOLO DE PERNAMBUCO, 1998; ALVAREZ & RIBEIRO, 1999; FULIN, 2001). 

Métodos Objetivos Fórmulas Em uso: 

Neutralização do 
Al3+ trocável e 
elevação dos 

teores de 
Ca2++Mg2+ 
trocáveis 

Neutralizar o Al3+ e 
suprir as exigências 

da planta em 
Ca2++Mg2+ 

(A) Para solos com teor de argila maior que 20% e teor de Ca2++Mg2+ menor que 
2,0 cmolc dm3, usa-se: NC (t ha -1) = [2 x cmol c dm3 Al3+/100 cm3 + (2- cmolc dm3 
Ca2++Mg2+/100 cm3)]. (B) Para solos com teor de argila maior que 20% e teor de 
Ca2++Mg2+ maior que 2,0 cmolc dm3, usa-se: NC (t ha -1) = cmolc dm3 Al3+/100 
cm3  e (C) para solos com teor de argila menor que 20% usa-se: NC (t ha -1) = 
cmolc dm3 Al3+/100 cm3 ; ou, NC (t ha -1) = 2-cmolc dm3 Ca2++Mg2+/100 cm3. 
Devendo-se utilizar o maior valor de NC obtida nesta última condição. 

Cerrado 

Neutralização do 
Al3+ trocável e 
elevação dos 

teores de 
Ca2++Mg2+ 
trocáveis 

Neutralizar o Al3+ e 
suprir as exigências 

da planta em 
Ca2++Mg2+ 

NC (t ha- 1) = [2 x cmolc dm3 Al3+/100 cm3 + (2-cmolc dm3 Ca2++Mg2+/100 cm3)]. 
Espírito 
Santo 

Neutralização do 
Al3+ trocável e 
elevação dos 

teores de 
Ca2++Mg2+ 
trocáveis 

Neutralizar o Al3+ e 
suprir as exigências 

da planta em 
Ca2++Mg2+ 

NC (t ha-1) = [2 x cmolc dm3 Al3+/100 cm3 + (2*-cmolc dm3 Ca2++Mg2+/100 
cm3)]. *Para solos com teor de argila inferior a 20% deve-se substituir o valor 
2,0 por 1,2. 

Goiás 

Neutralização do 
Al3+ trocável e 
elevação dos 

teores de 
Ca2++Mg2+ 
trocáveis 

Neutralizar o Al3+ e 
suprir as exigências 

da planta em 
Ca2++Mg2+ 

NC (t ha-1) = Y [cmolc dm3  Al3+-(m t/100)] + [X-(Ca2++Mg2+)]. O valor Y é 
variável em função da textura do solo, e o valor X é variável em função da 
exigência da cultura. Y= 1 para solos arenosos (<15% de argila); Y= 2 para 
solos com textura média (15 a 35% de argila) e Y= 3 para solos argilosos 
(>35%de argila). mt = Máxima saturação por Al3+ tolerada pela cultura e X= 1 
para a cultura do eucalipto por exemplo; X= 2 pa ra a maioria das culturas e X= 3 
para a cultura do cafeeiro por exemplo. 

Minas 
Gerais 

Neutralização do 
Al3+ trocável 

Reduzir ou 
Neutralizar o Al3+ 
trocável do solo 

NC (t ha-1) = cmolc dm3  Al3+/100 cm3 x f. A variável f é alterada de acordo com 
as exigências da cultura, a textura do solo, o teor de matéria orgânica, podendo 
variar entre 1,5; 2,0 e 3,0. 

Pernambu
co (Al3+) 

Da elevação dos 
teores de 

Ca2++Mg2+ 
trocáveis 

Suprir as exigências 
da planta em 
Ca2++Mg2+ 

NC (t ha -1) = cmolc dm3 x f; ou (2 - cmolc dm3 Ca2++Mg2+ dm3) x f. Onde f = 1,5; 
2,0 e 2,5 para solos com teores de argila <15; 15 a 35 e >35%. Devendo-se 
utilizar o maior valor de NC obtido a partir dessas duas fórmulas para o Estado 
de Pernambuco.  

Pernambu
co 

(Ca2++Mg
2+) 

Saturação por 
bases (V) 

Atingir um valor 
definido da 

saturação por bases 
(V) a partir da 

calagem 

Para arroz de sequeiro e irrigado usa-se no Paraná a seguinte fórmula: NC (t ha-

1) = cmol c dm3 Al3+/100 cm3 x 2,0 e para as demais culturas implantadas nos dois 
Estados, usa-se: NC (t ha- 1) = T(V2-V1)/100 x f.  

São 
Paulo, 
Paraná 

 
Tabela 3 – Necessidades de calagem em (t ha-1 CaCO3) de acordo com alguns métodos em uso no Brasil 
para algumas localidades que estão sendo usados. As necessidades de calagem foram feitas para o AR-
GISSOLO VERMELHO AMARELO, Distrófico, TB, A Moderado, Textura Média/Argilosa, ESPO-
DOSSOLO, Álico, Hidromórfico, A Moderado e LATOSSOLO AMARELO, Álico, TB, A Moderado, 
Textura Média. 

Necessidade de Calagem (t ha-1 CaCO3) 
Solos 

Cerrado Curva 
Espírito 
Santo Goiás 

Minas 
Gerais 

Pernambuco 
(Al3+) 

Pernambuco 
(Ca2++Mg2+) 

São 
Paulo 

Argissolo 1,57 2,75 1,57 1,57 1,57 2,10 3,50 2,64 

Espodossolo 1,20 3,50 1,22 0,42 1,22 2,40 2,50 4,04 

Latossolo 1,67 2,50 1,67 1,67 1,67 1,80 3,80 2,70 
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diferentes solos estudados e nas diferentes doses 
aplicadas (Tabela 4). Estes resultados são 
explicados pelo fato de serem estas as principais 
características que variam quando se procede a 
calagem. 

Os teores de P nos solos não diferiram quanto 
à aplicação de doses de CaCO3 (P<0,05) (Tabela 
4). Estes resultados não estão de acordo com os 
relatos de que a diminuição da solubilidade do 
Al3+ e Fe aumenta a concentração de P disponível 
na solução do solo (ERNANi et al., 1996; 
ERNANI et al., 2000). Tais resultados podem ser 
explicados pela baixa concentração inicial de P 
nos solos estudados (Tabela 1). Assim, acredita-
se que, apesar de o Al3+ exercer forte influência 
sobre a disponibilidade de P, o principal fator que 
contribuiu para não haver diferenças 
significativas entre as doses de CaCO3 aplicadas, 
não foi a presença de Al3+, mas sim, 
possivelmente, a baixa concentração inicial de P 
no solo estudado ou também pelo fato do extrator 
Melich-1 ser ácido, o que pode ter influenciado os 
resultados de P. 

Houve acréscimo significativo no valor de pH 
em função da aplicação de CaCO3 nos três solos. 
O Latossolo atingiu o maior valor de pH e o 
Espodossolo, o menor (Figura 1-A). Além disso, 
a reação de mudança de pH para o Espodossolo 
foi menor comparada aos demais solos (Figura 1-
A), presumivelmente devido a maior quantidade 
de matéria orgânica 12,30 g kg -1 (Tabela 1) e 
conseqüente maior poder tampão. 

O Al3+ foi neutralizado nos três solos 
estudados, porém, com aplicações de diferentes 
doses de CaCO3 (Figura 1-B). Para o Argissolo e 
Latossolo, a dose de 2 t ha-1 de CaCO3 foi 
suficientes para neutralizar o Al3+ enquanto que 
para o Espodossolo foi necessário a aplicação 3 t 

ha-1. Isso provavelmente se deve ao teor de Al3+ 
inicialmente mais alto, combinado com o poder 
tampão decorrente da maior quantidade de 
matéria orgânica presente no Espodossolo. Estes 
resultados concordam com Prado (2003) ao 

afirmar que a calagem leva à diminuição da 
concentração de Al3+ do solo. 

Houve acréscimo significativo nos teores de 
Ca2++Mg2+ nos solos estudados em função da 
aplicação de CaCO3. O Espodossolo atingiu o 
maior teor de Ca2++Mg2+ e o Latossolo o menor 
(Figura 1-C). O acréscimo dos teores de 
Ca2++Mg2+ nos solos estudados indica o efeito da 
calagem sobre a disponibilidade destes nutrientes 
(Tabela 5). 

Os métodos de necessidade de calagem 
utilizados nos Estados de São Paulo e 
Pernambuco (Ca2++Mg2+) apresentaram os 
melhores resultados para os valores de pH, pois 
seus valores se aproximaram aos estimados pela 
curva de calibração para correção que atingiu pH 
7,0. No entanto, os demais métodos também se 
mostraram apropriados, uma vez que os valores 
de pH obtidos com estes métodos estiveram 
dentro da faixa adequada para a maioria das 
culturas como o cafeeiro, a bananeira, o milho 
(Figura 2-A), conforme indicado por Siqueira et 
al (1989).  

Quanto ao Al3+, não houve diferença 
significativa entre os métodos avaliados, em 
função da aplicação de CaCO3 nos três solos 
estudados (Figura 2-B). Estes resultados 
corroboram os obtidos por Sfredo et al (1996) 
que conseguiram neutralizar o alumínio com 3 t 
ha-1 de calcário em um ARGISSOLO 
VERMELHO AMARELO, Distrófico de Balsas 
(MA). O método da neutralização do Al3+ 
utilizado em Pernambuco proporcionou uma forte  

CAMPANHARO, M. et al. 

Tabela 4 - Probabilidade de diferença significativa para cada variável, em função das fontes de variação 
estudadas: Solo (S), Dose (D) e interação Solo X Dose (S X D). Coeficiente de variação (CV). 

  1Al3+ H+Al3+ pH Ca2+ Ca2++Mg2+ Mg2+ P K+ Na+ CO CTC V S 

  Pr > F 

Solo (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dose (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,38 0,30 0,13 0,97 0,04 0,08 0,00 

(S X D) 0,00 0,67 0,05 0,01 0,00 0,97 0,96 0,38 0,81 0,99 0,13 0,38 0,47 

CV 6 12 4 53 21 79 176 34 20 20 11 32 6 

 1Al3+ – Alumínio; H+Al3+ – Hidrogênio e Alumínio; pH – pH do solo em água (1: 2,5); Ca2+ – Cálcio trocável; Ca2++Mg2+ – Soma 
de Cálcio e Magnésio trocáveis; Mg2+ – Magnésio trocável; P – Fósforo disponível; K+ – Potássio trocável; Na+ – Sódio trocável; 
CO – Carbono Orgânico; CTC – Capacidade de troca de cátions; V – saturação por bases e S – soma de bases. Todas as determi-
nações foram feitas de acordo com metodologia da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 1997). 
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Avaliação de métodos de necessidade ... 
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C a l c á r i o  a p l i c a d o  ( t / h a

ARGISSOLO ESPODOSSOLO LATOSSOLO

pH = 4,87 + 1,13 x Calc - 0,10 x Calc2 R2 = 0,92

pH = 5,04 + 0,71 x Calc - 0,04 x Calc2 R2 = 0,86

pH = 4,94 + 0,90 x Calc - 0,03 x Calc2 R2 = 0,90

B
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1,25
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C a l c á r i o  a p l i c a d o  ( t / h a

ARGISSOLO ESPODOSSOLO LATOSSOLO

Al = ((0,29 + 0,52 x Calc -0,09 x Calc2) (1/-2,5) -1) R 2= 0,92

Al = ((0,16 + 0,54 x Calc -0,08 x Calc2) (1/-2,5) -1) R 2= 0,97

Al = ((0,35 + 0,46 x Calc -0,08 x Calc2) (1/-2,5) -1) R 2= 0,95

C
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3

4
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6

0 1 2 3 4

C a l c á r i o  a p l i c a d o  ( t / h a

ARGISSOLO ESPODOSSOLO LATOSSOLO

Ca+Mg = 1,42 + 1,19 x Calc - 0,11 x Calc2 R2 = 0,91

Ca+Mg = 1,50 + 1,83 x Calc - 0,21 x Calc2 R2 = 0,96

Ca+Mg = 1,08 + 1,49 x Calc - 0,19 x Calc2 R2 = 0,90

Figura 1 (A, B, C) – Curvas referentes a solos típicos da Zona da Mata de Pernambuco - ARGISSOLO VERME-
LHO AMARELO, Distrófico, TB, A Moderado, Textura Média/Argilosa, ESPODOSSOLO, Álico, Hidromórfico, 
A Moderado e LATOSSOLO AMARELO, Álico, TB, A Moderado, Textura Média. Os resultados do pH do solo, 
Al3+ e Ca2++Mg2+ foram obtidos aos 56 dias  após a incubação destes solos com CaCO3 em doses crescentes de 0; 1; 
2; 3 e 4 t ha-1 
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Tabela 5 – Característica química do ARGISSOLO VERMELHO AMARELO, Distrófico, TB, A Mo-
derado, Textura Média/Argilosa, ESPODOSSOLO, Álico, Hidromórfico, A Moderado e LATOSSOLO 
AMARELO, Álico, TB, A Moderado, Textura Média aos 56 dias após a aplicação de doses equivalentes 
a 0; 1; 2; 3 e 4 t ha-1 de CaCO3 

  ARGISSOLO VERMELHO AMARELO, TB, A Moderado, Textura Média/Argilosa 

 Doses de CaCO3 (t ha-1) 

  0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 
pH 5,01 5,77 6,66 7,16 7,58 
CO 9,02 9,97 8,15 10,19 8,98 
Al3+ 0,68 0,07 0,02 0,01 0,00 

H+ Al3+ 5,45 4,24 3,19 2,75 2,55 
Ca2+ 0,96 1,78 2,14 3,30 4,06 
Mg2+ 0,40 0,92 0,62 0,81 0,54 
Ca2++Mg2+ 1,36 2,70 2,76 4,11 4,60 
K+ 0,10 0,05 0,06 0,07 0,07 

Na+ 0,08 0,05 0,05 0,06 0,05 
P 1,61 1,43 1,37 2,20 1,88 

  ESPODOSSOLO, Álico, Hidromórfico, A Moderado 

 Doses de CaCO3 (t ha-1) 

  0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 

pH 4,92 5,53 6,30 6,78 7,07 
CO 10,79 13,22 13,82 8,85 11,08 
Al3+ 0,87 0,22 0,02 0,07 0,00 
H+ Al3+ 5,57 4,70 3,78 3,08 2,78 

Ca2+ 0,69 2,09 3,50 4,09 4,94 
Mg2+ 0,85 0,97 1,19 1,06 0,46 
Ca2++Mg2+ 1,54 3,06 4,69 5,15 5,40 
K+ 0,10 0,09 0,11 0,12 0,08 
Na+ 0,22 0,20 0,18 0,26 0,20 

P 2,32 1,95 2,63 2,46 2,78 

  LATOSSOLO AMARELO, Álico, TB, A Moderado, Textura Média 

 Doses de CaCO3 (t ha-1) 

  0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 
pH 4,89 5,82 6,66 7,35 7,81 

CO 6,95 6,87 7,43 6,73 7,92 
Al3+ 0,42 0,07 0,01 0,00 0,00 
H+ Al3+ 4,78 3,64 2,92 2,76 2,28 
Ca2+ 0,32 1,44 2,48 3,04 3,69 
Mg2+ 0,69 1,10 0,75 0,75 0,37 

Ca2++Mg2+ 1,01 2,54 3,23 3,79 4,06 
K+ 0,12 0,11 0,10 10,00 0,10 
Na+ 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 
P 4,25 2,57 2,77 3,70 3,00 
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Avaliação de métodos de necessidade ... 
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Figura 2 (A, B, C) – Comportamento da acidez do solo em função de diferentes métodos de necessidade 
de calagem. Os dados representam valores médios de três solos (ARGISSOLO VERMELHO AMARE-
LO, Distrófico, TB, A Moderado, Textura Média/Argilosa, ESPODOSSOLO, Álico, Hidromórfico e 
LATOSSOLO AMARELO, Álico, TB, A Moderado, Textura Média) típicos da Zona da Mata de Per-
nambuco. A - pH do solo, B - Alumínio (cmolc d m-3) e C – Ca2++Mg2+ (cmolc d m-3). As barras indicam 
os intervalos de confiança em torno da média com 95% de confiança. 
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CONCLUSÕES  
O método que visa suprir Ca2++Mg2+ 

utilizado no Estado de Pernambuco e o método 
da saturação por bases utilizado no Estado de São 
Paulo proporcionaram maiores valores de pH. 
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