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RESUMO
O presente projeto teve por objetivo avaliar a resposta do capim-massai submetido a doses crescentes de calcário em 

Neossolo Quartzarênico quanto à produção de massa e alterações químicas do solo, e avaliar qual o melhor método de 

recomendação de calagem. Os tratamentos foram constituídos por 0; 0,5; 1; 2; 4 t/ha de calcário dolomítico (PRNT = 

100%), em parcelas de 30m2 com 4 repetições. As adubações de implantação e manutenção foram uniformes para todos 

os tratamentos. As amostragens para avaliação da produção forrageira foram feitas por de cortes de 1m2, em duas posições 

por parcela. O solo foi amostrado na profundidade de 0 a 20 e 20 a 40 cm, para a avaliação das alterações químicas do solo. 

Os resultados não indicaram diferenças significativas na produção de massa de forragem do capim-massai para as doses de 

calcário, na média de 3 amostragens. Apenas no 3o corte houve resposta ao calcário, pelo efeito residual, com o máximo 

da resposta estando entre as doses de 1 e 1,5 t/ha. As alterações nas propriedades químicas do solo, principalmente quanto 

ao pH, saturação por bases, e teores de Al, Ca e Mg, foram mais expressivas do que as observadas na produção de massa 

forrageira. O método mais indicado para o cálculo de recomendação de calagem para o Neossolo Quartzarênico testado 

(CTC = 3,9 cmolc/dm3) foi aquele que considera a correção do Ca + Mg, para 2,0 cmolc/dm3.

Palavras-chave: Neossolo Quartzarênico. Forrageira. Panicum. Calagem.
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1  INTRODUÇÃO

O Brasil possui um rebanho bovino 

com cerca de 167 milhões de cabeças, sendo 

considerado em 2003 o maior exportador mundial 

de carne (ANUALPEC, 2004). Esse patamar foi 

atingido, principalmente em função do baixo 

custo de produção, já que a principal fonte de 

alimento dos rebanhos provém das pastagens 

(EUCLIDES; EUCLIDES FILHO, 2001).

O País, de modo geral, possui condições 

climáticas favoráveis ao desenvolvimento de 

plantas forrageiras tropicais, porém utiliza muito 

mal o seu potencial forrageiro. Baseado em uma 

pecuária extrativista, esgota a fertilidade natural 

do solo originando o processo de degradação e 

queda na produtividade.

Pelo elevado preço de terras e aos sistemas 

de criação, na maioria sob pastagens, a atividade 

pecuária dirigiu-se para o Cerrado em regiões de 

solo arenoso, que além de pouco férteis, ainda 

podem apresentar elevados teores de alumínio e 

acidez inadequados ao crescimento das plantas.

Devido à alta adaptabilidade das forrageiras 

selecionadas e introduzidas, principalmente da 

África, a exploração da atividade pecuária se 

manteve sob crescente aumento nas taxas de 

lotação sem a utilização das práticas de calagem e 

adubação por muitos anos (MACEDO, 2004).

A intensificação do uso de pastagens 

tropicais para a produção de ruminantes tem 

sido cada vez mais freqüente. Para alcançar 

alta produtividade animal há necessidade de 

adubações de formação e de manutenção 

das pastagens, além da escolha de gramíneas 

forrageiras que possuam potencial para produção 

de forragem com alto valor nutritivo (QUADROS 

et al., 2002). 

Um dos vários trabalhos realizados pela 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa) resultou, em 2001, no lançamento do 

capim-massai, como mais uma alternativa para a 

alimentação dos animais, sendo considerada uma 

das forrageiras menos exigentes em fertilidade 

e uma das mais tolerantes à acidez do gênero 

Panicum (ALMEIDA; MONTEIRO; JANK, 2000). 

Apesar de algumas restrições quanto ao valor 

nutritivo, apresenta alta produção de matéria seca 

e boa cobertura de solo (EMBRAPA, 2001).

Segundo Macedo (2002), os estudos sobre 

resposta à calagem em Neossolo Quartzarênico, 

especialmente sob pastejo, são quase inexistentes 

nas condições dos Cerrados, de forma que os 

efeitos residuais da calagem e a interação com os 

demais nutrientes, ao longo do tempo, não estão 

suficientemente estudados.

O calcário, além de corrigir a acidez, 

elimina o alumínio tóxico, fornece cálcio e 

magnésio para as plantas e favorece a absorção de 

nutrientes, principalmente N, P e K.

Com a calagem, o pH do solo atinge 

um valor máximo, em geral, entre três e doze 

meses. Após um período de quatro a seis anos 

o pH começa a diminuir, sendo necessário uma 

nova avaliação para a correção da acidez, a não 

ser que seja preciso nova reaplicação de calcário 

para correção da acidez, decorrente de freqüentes 

adubações, principalmente nitrogenadas, para 

repor Ca e Mg extraídos ou perdidos no sistema 

solo (LUZ et al., 2004).

Sousa e Lobato (2004) consideram que 

os critérios para pastagens mais utilizados na 

determinação da calagem nos solos sob Cerrado 

são os métodos da correção do Al, fornecimento 

de Ca e Mg e elevação da saturação por bases.
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Atualmente, exige-se que a atividade 

pecuária seja realizada em moldes empresariais, 

pois a sua lucratividade depende da adoção 

de tecnologias que visem à produtividade de 

forma sustentável. Nesse contexto, torna-se 

imprescindível o conhecimento sobre o equilíbrio 

das necessidades nutricionais das plantas 

forrageiras, pois a falta ou o excesso de algum 

elemento, via corretivo ou fertilizante, pode 

determinar queda na produtividade ou gastos 

desnecessários. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar 

a resposta da produção do capim-massai em solo 

arenoso submetido a diferentes doses de calcário, 

bem como as alterações nas propriedades 

químicas do solo, e também, o melhor método de 

recomendação de calagem.

2  MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi implantado na Fazenda 

Alvorada, localizada no município de Ribas do Rio 

Pardo – MS, em um Neossolo Quartzarênico, com 

12% de argila. 

Os tratamentos foram constituídos por 

cinco doses de calcário dolomítico: 0; 0,5; 1,0; 

2,0; 4,0; t/ha. A gramínea forrageira avaliada foi o 

capim-massai (Panicum maximum cv. Massai). Os 

tratamentos foram arranjados em parcelas, num 

delineamento de blocos ao acaso, com quatro 

repetições. Cada unidade experimental possuía 30 

m2, com dimensões de 5 por 6 metros. O calcário 

utilizado foi o dolomítico, com PRNT de 75%, 

sendo o fator de correção para PRNT=100% de 

1,33. O corretivo foi aplicado no final de outubro 

de 2003 e incorporado com grade niveladora de 

discos.  A adubação básica de todas as unidades 

experimentais foi efetuada nas seguintes doses e 

fontes: N - 40 kg/ha no plantio e 60 kg/ha aos 43 

dias após a germinação, com sulfato de amônio; 

P205 – 120 kg /ha, com superfosfato triplo; K20 

– 40 kg/ha no plantio e 60 kg/ha aos 43 dias após a 

germinação, com cloreto de potássio; uma mistura 

de micronutrientes no plantio: 10 kg/ha de sulfato 

de zinco, 10 kg/ha de sulfato de cobre e 10 kg/ha 

de bórax; e de 1 kg/ha de molibdato de sódio. 

O plantio da forrageira foi efetuado no 

dia 03 de dezembro, em linhas espaçadas de 40 

cm. A taxa de semeadura foi de 12 kg/ha para 

sementes com valor cultural de 27%, de acordo 

com as recomendações de Zimmer et al. (2002).

A avaliação da produção forrageira 

foi realizada por meio de cortes de áreas de 

amostragens de 1m2, em duas posições por 

parcela. O material coletado, de cada quadrado. 

Foi pesado verde e sub-amostrado para a 

determinação dos componentes da planta: lâmina 

foliar, pseudocolmo (bainha + colmo) e material 

morto, e avaliação dos teores de umidade. As partes 

separadas foram secas em estufa de circulação de 

ar a 65º C. A média das duas amostras (A e B) 

representou a estimativa de produção por parcela. 

Foram realizadas três amostragens no período 

experimental, sendo o primeiro corte efetuado 

aos 78 dias da emergência das plantas (fevereiro), 

o segundo, com 60 dias de rebrotação (abril), e o 

terceiro, com 94 dias de rebrotação (agosto). Após 

cada amostragem, foi efetuada a uniformização 

das parcelas, seguida de adubação de cobertura 

com 120 kg/ha de N (60 kg/ha com uréia e 60 kg/

ha com sulfato de amônio) após o 1° corte, e 120 

kg/ha de N com uréia e 120 kg/ha de K2O com 

cloreto de potássio, após o 2° corte.

O solo foi inicialmente amostrado 

em agosto de 2003, antes da implantação do 

experimento e da aplicação dos corretivos e 
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fertilizantes, em amostras compostas de 3 faixas 

paralelas na descendente do terreno, em futura 

localização dos blocos, nas camadas de 0 a 20, e 

de 20 a 40 cm de profundidade. Na amostragem 

inicial, foram determinados pHCaCl2, cálcio, 

magnésio, potássio, alumínio, acidez potencial, 

soma de bases, CTC total, CTC efetiva, saturação 

de bases, saturação por alumínio, P Mehlich 1 

(EMBRAPA, 1997) (TABELA 1). 

Em junho de 2004, cada parcela foi 

amostrada nas mesmas camadas, em uma 

amostra obtida pela composição de 8 a 10 

TABELA 1 - Resultados de pHCaCl2, cálcio (Ca++), magnésio (Mg++), potássio (K+), alumínio (Al+3), acidez 
potencial (H+Al), soma de bases (S), CTC total (T), CTC efetiva (t), saturação de bases (V), saturação por 
alumínio (m), e fósforo (PM1), em função da amostragem de solo original em três faixas, nas profundidades 
de 0-20 e 20-40 cm, antes da implantação do experimento 

pHCaCl2Ca Mg K Al H+Al S T t V m PM1

Faixa Profund. cmolc/dm3 %
m g /

dm3
1

0-20 cm

4,31 1,02 0,17 0,06 0,27 2,97 1,26 4,22 1,52 29,74 17,6 1,58

2 4,33 0,38 0,29 0,02 0,17 3,06 0,69 3,75 0,85 18,30 19,5 1,63

3 4,54 0,53 0,37 0,03 0,46 2,78 0,93 3,72 1,40 25,11 33,1 1,70

Média 4,39 0,64 0,28 0,04 0,30 2,94 0,96 3,90 1,26 24,38 23,42 1,64

1

20-40 cm

4,09 0,13 0,12 0,02 0,46 3,30 0,28 3,58 0,74 7,80 62,4 1,00

2 4,12 0,20 0,15 0,01 0,42 3,23 0,36 3,59 0,77 9,99 53,7 1,00

3 4,22 0,23 0,20 0,02 0,27 3,03 0,45 3,48 0,72 12,88 37,5 1,03

Média 4,14 0,19 0,16 0,02 0,38 3,19 0,36 3,55 0,74 10,22 51,19 1,01

amostras simples por parcela, retiradas ao acaso, 

e separadas por uma bordadura de 0,5 m nas 

quatro direções, no intuito de verificar alterações 

químicas no solo, causadas pelo calcário, nas 

profundidades de 0-20 e 20-40 cm. Nas amostras 

foram determinados o pH H2O, pH CaCl2 e o 

pH SMP, os teores de cálcio, magnésio, potássio, 

fósforo Mehlich1, fósforo Mehlich 3, fósforo resina, 

alumínio, H++Al+++ (em acetato de cálcio 

por titulometria e pela relação com o pH SMP) 

e saturação por bases, de acordo com Embrapa 

(1997). O regime pluviométrico correspondente 

ao período experimental foi acompanhado pela 

Fazenda Alvorada e pela média observada nos 

dados dos últimos 22 anos da Fazenda Cachoeira 

Preta, localizada a 15 km (Gráfico 1). 

A média dos dados pluviométricos entre 

os anos de 1982 e 2003 em relação aos dados do 

período experimental (Gráfico 1) mostra que na 

época da aplicação dos insumos (set/nov) houve 

maior quantidade de chuvas que a média dos 

últimos 22 anos, porém de novembro a março 

do ano experimental, a pluviosidade foi inferior, 

exceto em maio que ocorreu um pico atípico de 

428 mm de chuva.         
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Gráfico 1 - Dados pluviométricos correspondentes 
à média dos anos de 1982 a 2003 e ao 
período experimental (2003/2004)

Fonte: Fazenda Cachoeira Preta

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

A TABELA 2 e o Gráfico 2 apresentam 

a média das três amostragens para avaliação 
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da produção forrageira, realizadas em fevereiro 

(verão), abril (outono) e agosto (inverno).

Não foram observadas diferenças significativas 

das doses de calcário no 1o e 2o corte, apenas no 3o 

corte, provavelmente, pelo efeito residual da calagem 

e pelo fato de a forrageira encontrar-se em completo 

estabelecimento nessa fase. 

Comparando a TABELA 1 com  TABELA 

6, é possível observar que as adubações 

nitrogenadas realizadas em cobertura nas parcelas 

causaram significativa redução do pH. A cada 10 

kg de N aplicados no solo na forma de sulfato 

de amônio são necessários 54 kg de CaCO3 

para neutralizar a acidez causada por esse 

fertilizante, ou 18 kg de CaCO3 no caso da uréia 

(ANDA, 1971). Assim, seriam necessários 1188 kg 

de calcário com PRNT = 100% para neutralizar 

os 340 kg de N aplicados com as duas fontes 

nas adubações das parcelas durante o período 

experimental. Esse fato sugere que para solos 

arenosos, em sistemas intensivos de produção, 

com aplicações freqüentes de fertilizantes 

nitrogenados em cobertura, poderia exigir calagem 

para manutenção da acidez em níveis satisfatórios 

com doses de 1000 a 1500 kg/ha de calcário a 

cada 2 anos de utilização da forrageira.

O capim-massai apresentou baixa 

resposta à calagem e alta tolerância à acidez 

e alumínio, o que está de acordo com as 

observações feitas por Almeida, Monteiro e 

Jank (2000) numa avaliação da tolerância ao 

alumínio de trinta genótipos de P. maximum.

Gráfico 2 - Resultados de massa seca total da média dos 
3 cortes em função dos tratamentos de doses 
de calcário 

TABELA 2 - Resultados de massa seca de lâmina foliar (MSLF), massa seca de pseudocolmo (MSPC), massa seca do 
material morto (MSMM), massa seca da porção verde (MSPV), massa seca total (MST) e relação folha/
pseudocolmo (Rel F/PC) da média dos 3 cortes em função dos tratamentos de doses de calcário 

Trat MSLF MSPC MSMM MSPV MST Rel F/PC

kg/ha

0 3606 2334 178 5940 6119 13,04

500 3844 2289 279 6133 6413 21,49

1000 3851 2421 249 6273 6522 14,24

2000 3905 2563 295 6469 6764 14,90

4000 3698 2551 243 6250 6493 7,26

Média 3781 2432 249 6213 6462 14

C.V.(%) 12 16 31 13 13 1

Teste F

F.V. Níveis de significância

Doses ns ns ** ns ns **

Corte ** ** ** ** ** **

D vs C ns ns ** ns ns **

Ef. Lin. ns ns ns ns ns **

Ef. Quad. ns ns * ns ns **

* = 5%; ** = 1% de significância

Média de 3 cortes

y = -0,00011x2 + 0,53342x + 6132,89923 R2 = 0,98 ns
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Os resultados referentes ao 1o corte 

de avaliação da produção de massa seca do 

capim-massai, em função das doses de calcário, 

encontram-se na TABELA 3 e Gráfico 3.

Não houve diferença estatística 

significante da calagem na produção de massa 

seca de lâmina foliar (MSLF), de massa seca de 

pseudocolmos (MSPC), de massa seca da porção 

verde (MSPV (folha+pseudocolmos)) e de massa 

seca total (MST). Possivelmente, o período de 

119 dias desde a aplicação do corretivo até a 

primeira amostragem pode não ter sido suficiente 

para a efetiva reatividade do calcário, além da 

pluviosidade ter sido inferior à média das últimas 

décadas em 238 mm (Gráfico 1). Esse fato é 

condizente com Luz et al. (2004), que citam que 

a máxima reação do calcário se dá entre o 3o e o 

12o mês da aplicação.

Com relação à massa seca do material 

morto houve diferença significativa entre as 

doses de calcário (P<0,05), apresentando efeito 

quadrático na resposta (P<0,01), provavelmente 

pelo primeiro corte ter sido realizado tardiamente 

(78 após a emergência), com acúmulo expressivo 

de material senescente, com o máximo de resposta 

próxima a 2000 kg/ha.

A relação folha/pseudocolmo (Rel F/PC) 

apresentou efeito quadrático (P<0,01) para as doses 

de calcário, mostrando que após uma contínua 

redução nas doses 0 a 2000, apresentou uma elevação 

na dose 4000 kg/ha. Esse fato pode ser explicado 

pelo incremento no alongamento do pseudocolmo, 

pela melhoria na fertilidade do solo e pela estação 

favorável do ano, para forrageiras tropicais.

TABELA 3 - Resultados de massa seca de lâmina foliar (MSLF), massa seca de pseudocolmo (MSPC), massa seca do 
material morto (MSMM), massa seca da porção verde (MSPV), massa seca total (MST) e relação folha/
pseudocolmo (Rel F/PC) do 1º corte em função dos tratamentos de doses de calcário 

TRAT MSLF MSPC MSMM MSPV MST Rel F/PC

kg/ha 

0 4826 1634 356 6460 6817 2,96

500 5089 1831 474 6920 7395 2,80

1000 5094 1927 516 7021 7536 2,66

2000 5045 2086 693 7132 7824 2,44

4000 5274 1889 518 7164 7681 2,82

Média 5065 1874 511 6940 7451 2,74

C.V.(%) 8 14 25 9 10 9

Teste F

F.V. Níveis de significância

Doses ns ns * ns ns ns

Ef. Lin. ns ns ns ns ns ns

Ef. Quad. ns ns ** ns ns **

* = 5%; ** = 1% de significância
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1º Corte

y = -0,00015x 2 + 0,78483x + 6904,61031 R 2 = 0,95 ns
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Gráfico 3 - Resultados de massa seca total do 1º corte em 
função dos tratamentos de doses de calcário

O 2o corte realizado com 60 dias 

de rebrotação não apresentou diferenças 

significativas para nenhuma das variáveis de massa 

vegetal estudada (TABELA 4 e Gráfico 4), exceto 

para relação folha/pseudocolmo (Rel F/PC), que 

apresentou resposta quadrática (P<0,01) para as 

doses de calcário. De modo geral, a produção 

de pseudocolmos foi superior à de folhas, 

característica essa das forrageiras tropicais em 

resposta ao melhoramento das condições de 

fertilidade do solo (PEDRO JUNIOR et al., 2003).

Não houve produção de massa seca de 

material morto, possivelmente pela amostragem 

ter sido realizada aos 60 dias de rebrotação da 

forrageira, em período de expressivo crescimento 

das plantas e alta pluviosidade, evitando a 

formação de material senescente.

2º Corte

y = -0,00011x 2 + 0,43487x + 9489,44908 R 2 = 0,89 ns
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Gráfico 4 - Resultados de massa seca total do 2º corte em 
função dos tratamentos de doses de calcário

Com exceção da produção de massa 

seca total (MST), todas as demais variáveis de 

massa vegetal foram significativas para a resposta 

às doses de calcário no 3o corte, com 94 dias de 

rebrotação (TABELA 5 e Gráfico 5).

TABELA 4 - Resultados de massa seca de lâmina foliar (MSLF), massa seca de pseudocolmo (MSPC), massa seca do 
material morto (MSMM), massa seca da porção verde (MSPV), massa seca total (MST) e relação folha/
pseudocolmo (Rel F/PC) do 2º corte em função dos tratamentos de doses de calcário 

TRAT MSLF MSPC MSMM MSPV MST Rel F/PC

kg/ha 

0 4198 5318 - 9516 9516 0,79

500 4696 5008 - 9704 9704 0,94

1000 4409 5287 - 9696 9696 0,83

2000 4439 5549 - 9988 9988 0,80

4000 3776 5653 - 9429 9429 0,67

Média 4303 5363 - 9667 9667 0,80

C.V.(%) 13 11 - 12 12 2

Teste F

F.V. Níveis de significância

Doses ns ns - ns ns **

Ef. Lin. ns ns - ns ns **

Ef. Quad. ns ns - ns ns **
** = 1% de significância.
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Embora, tenha ocorrido grande 

quantidade de chuvas no mês de maio (Gráfico 1), 

o 3o corte apresentou as menores produções de 

massa seca em relação ao 1o e 2 o, por causa da 

época desfavorável ao crescimento da forrageira 

(maio/agosto), em que o fotoperíodo é reduzido 

e a temperatura noturna é inferior a 15o C, o 

que limita o crescimento das forrageiras tropicais 

(PEDRO JUNIOR et al.,  2003).

As maiores produções de massa seca de 

lâmina foliar (MSLF), massa seca da porção verde 

(MSPV) e massa seca total (MST) ficaram próximas 

da dose 2000 kg/ha de calcário.

Gráfico 5 - Resultados de massa seca total do 3º corte em 
função dos tratamentos de doses de calcário

Oitenta e oito por cento do total da 

produção de massa seca da forrageira ocorreu 

no período das águas, o que está de acordo 

com trabalho realizado por Luz et al. (2000), na 

avaliação da estacionalidade de produção do 

capim-tobiatã.

A produção de massa seca total (MST) 

do 3o corte (período seco), em relação às doses 

de calcário, apesar dos menores valores absolutos 

que os dois cortes anteriores, foi a que apresentou 

significância estatística (P<0,05), com efeito 

quadrático (TABELA 5). Esse fato pode ser explicado 

pelo efeito residual da calagem e por se tratar do 

período em que a pastagem encontrava-se em 

completo estabelecimento, no qual foi observado 

que a dose próxima de 2000 kg/ha de calcário foi 

suficiente para atingir a produção máxima. 

A amostragem do solo foi realizada 10 

meses após a aplicação da calagem. A análise de 

0-20 e 20-40 cm em relação às doses de calcário 

foi descrita na TABELA 6.

TABELA 5 - Resultados de massa seca de lâmina foliar (MSF), massa seca de pseudocolmo (MSPC), massa seca do 
material morto (MSMM), massa seca da porção verde (MSPV), massa seca total (MST) e relação folha/
pseudocolmo (Rel F/PC) do 3º corte em função dos tratamentos de doses de calcário 

TRAT MSLF MSPC MSMM MSPV MST Rel F/PC
kg/ha 

0 1794 51 177 1845 2022 35,36

500 1747 29 363 1775 2139 60,73

1000 2050 52 230 2102 2332 39,22

2000 2232 54 193 2286 2479 41,47

4000 2045 112 212 2157 2369 18,29

Média 1974 59 235 2033 2268 39,01

C.V.(%) 9 12 10 9 9 0

Teste F

F.V. Níveis de significância

Doses * ** ** * ns **

Ef. Lin. * ** ** ** * **

Ef. Quad. * ** ns * * **

* = 5%; ** = 1% de significância

3º Corte

y = -0,001x2 + 0,3805x + 2004,6469 R 2 = 0,98**
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O pH do solo respondeu de forma 

crescente ao aumento das doses de calcário na 

profundidade de 0-20 cm. Todos os tratamentos 

apresentaram pH em H2O e CaCl2 baixos em 

relação aos níveis pré-calagem, provavelmente 

pela adição das adubações nitrogenadas de 

manutenção, entretanto apresentaram diferenças 

significativas (P<0,01) para profundidade e 

para a interação tratamento e profundidade (T 

vs P), sendo o efeito linear (Ef. Lin.) altamente 

significativo para dose de calcário. Os valores do 

pH em H2O foram consistentemente mais baixos 

na profundidade de 20-40 em relação a 0-20 cm, 

tendo a dose de 2000 kg/ha de calcário corrigido 

a acidez até a camada mais profunda. O pH em 

CaCl2 da testemunha e a dose de 500 kg/ha, para 

a profundidade de 0-20 cm, apresentou-se mais 

baixo do que de 20-40 cm.

Os teores de Ca e Mg aumentaram com 

a elevação da quantidade de calcário na camada 

de 0-20 cm, porém ficaram abaixo do nível 

adequado (0,80 e 0,49 cmolc/dm3 para Ca e 

Mg, respectivamente, na dose 4000 kg/ha). Sousa 

e Lobato (2004) consideram como suficientes 

para essa profundidade, 1,5 e 0,5 cmolc/dm3 

para Ca e Mg, respectivamente, em solos sob 

Cerrado. Esse fato deve-se pela atuação desses 

elementos em resposta à acidificação do solo 

TABELA 6 - Resultados de pH em água, pH CaCl2, pH SMP, Ca, Mg, K, H+Al MS, Al, saturação por alumínio, saturação 
de bases MS, P Mehlich-1, P Mehlich-3, P resina, para amostras de solo na profundidade de 0-20 e 20-40 
cm em função dos tratamentos de doses com calcário

Trat pHH2O pHCaCl2 pHSMP Ca Mg K H+AlMS Al SatAl V MS P M1 P M3 Pres

kg/ha cmolc/dm3 % mg/dm3

Prof. 0-20 cm

0 4,83 4,05 6,40 0,14 0,11 0,13 3,61 0,60 61,45 9,50 13,10 22,80 8,85

500 4,99 4,15 6,57 0,17 0,14 0,11 3,01 0,46 51,85 12,62 10,00 15,67 6,32

1000 5,14 4,23 6,52 0,39 0,21 0,11 3,20 0,35 35,07 17,92 10,97 17,47 7,10

2000 5,54 4,59 6,74 0,63 0,35 0,13 2,53 0,13 11,17 30,75 10,57 16,70 6,40

4000 5,78 4,90 6,86 0,80 0,49 0,13 2,23 0,02 2,30 38,90 12,20 18,60 9,12

Prof. 20-40 cm

0 4,78 4,19 6,53 0,11 0,13 0,04 3,14 0,53 64,82 8,35 4,07 7,07 3,92

500 4,75 4,17 6,55 0,13 0,15 0,03 3,08 0,55 64,02 9,17 2,42 5,50 3,27

1000 4,73 4,11 6,65 0,11 0,15 0,03 2,80 0,54 64,25 9,97 2,15 4,80 3,42

2000 4,90 4,19 6,56 0,12 0,17 0,03 3,04 0,47 58,87 9,85 2,57 5,72 2,00

4000 4,78 4,13 6,60 0,09 0,15 0,03 2,92 0,52 64,95 8,82 2,20 5,10 1,65

Média 5,02 4,27 6,60 0,27 0,21 0,08 2,96 0,42 47,88 15,59 7,03 11,94 5,21

C.V.(%) 2 2 1 33 18 16 9 14 11 19 25 22 26

Teste F

F.V.  Níveis de significância

Trat. ** ** * ** ** ns * ** ** ** ns ns *

Contr.(1)

Prof. ** ** ns ** ** ** ns ** ** ** ** ** **

T x P ** ** ** ** ** ns ** ** ** ** ns ns *

Ef.Lin. ** ** ** ** ** ns ** ** ** ** ns ns ns

Ef.Quad. ns ns ns ns ns ns ns * * ns ns ns *

* = 5%; ** = 1% de significância, (1) contrastes ortogonais entre os tratamentos.
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em conseqüência das adubações nitrogenadas. 

Também ocorreu uma redução nos teores de Ca e 

Mg na profundidade de 20-40 cm, evidenciando a 

atuação do calcário nas camadas mais superficiais, 

de acordo com a profundidade de incorporação. 

Não houve significância para as diferenças 

nos valores de potássio no solo na profundidade de 

0-20 cm, que apresentou teores médios de 0,12 

cmolc/dm3, mesmo com a aplicação de 340 kg/ha 

de K2O durante o período experimental. Tal fato 

possivelmente esteja ligado à baixa ciclagem de 

nutrientes, a alta extração de potássio em forrageiras 

sob corte e a lixiviação em solos arenosos (SANCHEZ, 

1976, apud MACEDO, 2002).

Houve significância estatística para o 

potássio, apenas para o efeito profundidade, 

sendo os valores reduzidos em 9 %, de 0-20 para 

20-40 cm.

Os valores de Al e saturação por alumínio 

foram todos significativos (P<0,01) (P<0,05 para 

Ef. Quad.), nos quais os teores de alumínio foram 

decrescentes da menor para a maior dose de 

calcário na profundidade de 0-20 cm, e o melhor 

efeito corretivo na profundidade de 20-40 cm foi 

observado na dose de 2000 kg/ha.

Os valores de saturação por bases (VMS) 

foram crescentes com o aumento das doses de 

calcário de 0-20 cm de profundidade, e atingiram 

valores recomendados para essa espécie forrageira 

entre os tratamentos com 2000 e 4000 kg/ha de 

calcário, porém, de 20-40 cm, as variações foram 

menores entre os tratamentos.

Não houve significância estatística nas 

diferenças dos valores de fósforo na camada de 

0-20 cm, que apresentaram teores adequados 

para o desenvolvimento da forrageira nessa classe 

de solo (VILELA et al., 2004). Houve diferença 

estatística (P<0,01) somente em profundidade 

para esse elemento, na qual os maiores valores 

concentraram-se na camada de 0-20 cm, pela  

sua baixa mobilidade no solo e o método de 

incorporação da adubação de plantio, feita com 

grade niveladora leve.  

Dentre os métodos mais utilizados para 

recomendação de calagem na região dos Cerrados 

para forrageiras tropicais, e considerando o 

Neossolo Quartzarênico estudado, com 12% de 

argila, na profundidade de 0-20 cm e baixa CTC 

(3,90 cmolc/dm3), os cálculos de necessidade de 

calagem (NC), conforme Sousa e Lobato (2004), 

para as diferentes fórmulas, seriam:

1) Método de correção do alumínio

NC = (2 x Al) x f

Onde: f = fator de correção do calcário 

(100/PRNT  100/75 = 1,33).

NC = (2 x 0,30) x 1,33 = 800 kg/ha de 

calcário

2) Método de fornecimento de Ca e Mg

NC = 2 – (Ca + Mg) x f

NC = 2 – (0,64 + 0,28) x 1,33 = 1400 

kg/ha de calcário.

3) Método de saturação por bases

NC = { [(V2 – V1) / 100] x T } x f 

NC = { [(45 – 24) / 100] x 3,9 } x 1,33 = 

1100 kg/ha de calcário.

Onde: V2 = 45% (exigência do capim-

massai);

           V1 = saturação por bases atual (%);

            T = CTC do solo (pH = 7);

De acordo com Sousa e Lobato (2004), os 

métodos de correção do Al, e de fornecimento de 

Ca e Mg, unidos pela fórmula: NC = 2 x Al + [2 – 

(Ca + Mg)], a qual não é indicada exclusivamente 

para solos arenosos, podem elevar à saturação por 
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bases dos solos para valores próximos de 49%. 

Com base nesse critério, há a tendência de se 

recomendar mais calcário que o necessário para 

solos arenosos com baixa CTC (menor que 4,0 

cmolc/dm3), e menos que o necessário para solos 

com alta CTC (maior que 12,0 cmolc/dm3). 

Dos resultados obtidos pelos três critérios 

de recomendação de calagem, o método que 

considera a correção do Ca e Mg apresentou 

valores mais próximos daqueles obtidos no 

presente trabalho, portanto, parece ser mais 

coerente na indicação da dose de calcário, 

considerando o tipo de solo e a exigência da 

espécie forrageira.

4  CONCLUSÕES

O capim-massai mostrou ser viável como 

alternativa na produção de pastagens em solos 

arenosos, desde que sejam realizadas adubações de 

implantação e manutenção associadas à calagem.  

O efeito das doses de calcário e gesso 

nas variações das propriedades químicas de um 

Neossolo Quartzarênico, principalmente quanto 

ao pH, saturação por bases, e teores de Al, Ca 

e Mg no solo é mais significativo do que o efeito 

na produção de massa seca forrageira do capim-

massai no período de implantação, tido como 

aquele compreendido entre os meses de outubro 

a agosto.

A calagem do solo na implantação do 

capim-massai em um Neossolo Quartzarênico só 

passa a ser significativa na produção de massa 

forrageira após um período de utilização de 

aproximadamente 180 dias, considerando as 

interações com as adubações de implantação 

e manutenção, principalmente a nitrogenada. 

Nesse caso, o efeito residual das doses de calcário 

é preponderante. Assim, doses de calcário 

entre 1000 e 1500 kg/ha são adequadas para a 

implantação do capim-massai em solos arenosos 

de Mato Grosso do Sul.

O método de recomendação de calagem 

baseado na correção dos teores de Ca e Mg (NC 

= 2 – (Ca + Mg) x f) mostrou ser o mais eficiente 

e seguro para a implantação do capim-massai em 

solos arenosos com CTC inferior a 4 cmolc/dm3, 

do que os métodos de elevação da saturação por 

bases e de correção do Al.
ABSTRACT
This paper had the objective to evaluate the response 
of massai-grass to liming application in a sandy soil 
of Brazilian Savannas, referring to its forage yield 
and soil chemical changes. It was also evaluated the 
best liming method to this soil class. The treatments 
were constituted of: 0; 0.5; 1.0; 2.0; 4.0 Mg/ha of 
lime (Reactivity = 100%). Each plot measured 30 m2 
and four replications. The implantation and covering 
fertilization was similar of the plots. The samples for 
the forage production evaluation were made thorough 
1 m2 cuts in two positions per plot. The soil was 
sampled in the depth from 0 to 20 and 20 to 40 cm 
to estimate the soil chemical changes. The results 
did not indicate meaningful differences in the forage 
production by liming application on the average of 
the 3 cuts. Only in the third cut meaningful differences 
were observed in liming, due to the residual effect, 
with maximum response between 1 and 1,5 t/ha. Soil 
chemical properties changes, especially in relation to 
pH, a base saturation, and levels of Al, Ca and Mg, 
were more expressive than massai forage production. 
The most indicated method for calculation in liming 
recommendation for sandy soils (CIC = 3,9 cmolc/
dm3),  was the one which take in account the correction 
of Ca + Mg  up  to 2,0 cmolc/dm3 . 
Keywords:  Quartz psement. Forage. Panicum. Liming.
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