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RESUMO 
 
Este trabalho objetivou comparar as recomendações de calcário para solos ácidos do Estado da 
Paraíba feitas pelos métodos da elevação dos teores de Ca + Mg e elevação da saturação por bases. 
Foram utilizados dados de 123 amostras de solo coletadas em diferentes regiões do estado. A partir 
desses dados determinou-se a necessidade de calcário pelos dois métodos acima citados, 
comparando seus valores. Os resultados mostraram que o método da elevação dos teores de Ca + 
Mg é possível ser utilizado apenas nas regiões do Litoral, Brejo e Agreste. Ele não se aplica para os 
solos das outras regiões. As quantidades de carbonato de cálcio recomendadas pelo método da 
elevação de saturação por bases sempre foram maiores do que aquelas recomendadas pelo método 
da elevação do Ca + Mg. 
 
Palavras-Chave: acidez do solo, carbonato de cálcio. 
 
 
ABSTRACT 
 
 The objective of this study was to compare the lime requirement to acid soils of Paraiba State by 
Ca + Mg value and base saturation estimation methods. Data of 123 soil samples from different 
regions of Paraiba State were used.  From these data it was determined the lime requirement 
through the two methods above cited, comparing its values.  The results had shown that the method 
of Ca + Mg is possible to be used only in the regions of the Litoral, Brejo e Agreste. It cannot be 
applied for soils of the other regions.  The amounts of calcium carbonate recommended by the 
method of the base saturation had always been bigger than those recommended by the method of Ca 
+ Mg. 
 
Keywords: soil acidity, calcium carbonate 
 
 
1 - INTRODUÇÃO 

 
A acidez do solo limita a produção 

agrícola em consideráveis áreas do mundo, 
inclusive nas zonas tropicais, em decorrência da 
toxidez causada por Al e Mn e da baixa 
saturação por bases (COLEMAN & THOMAS, 
1967). Os primeiros estudos sobre a natureza, 
causas e manejo de solos ácidos foram descritos 
por HANS JENNY (1961) citado por ADAMS 
(1984) e inclui a calagem como prática de 
manejo desses solos.  

Em várias regiões agrícolas, a calagem 
virou rotina dentro dos sistemas de produção, 
tanto do convencional como do conservacionista 
“plantio direto”, vários trabalhos na literatura 
demonstram aumentos consideráveis na 
produção das culturas com a aplicação de 
calcário. No entanto a aplicação em excesso de 
calcário pode levar a diversos problemas de 
natureza química causando deficiência de 
micronutientes, eletroquímica causando 
dispersão de argila, e de natureza física, 
influenciando na agregação das partículas do 
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solo, alterando o sistema poroso e influenciando 
no impedimento mecânico desencadeando a 
erosão.  

O manejo adequado de solos ácidos está 
relacionado com a quantidade de corretivo a ser 
aplicado. A quantidade de corretivo necessário 
para diminuir a porcentagem de saturação de 
alumínio ou aumento da saturação de bases para 
um nível satisfatório para as culturas crescerem 
é o principal fator, entre outros, para o sucesso 
da calagem, proporcionando ao agricultor os 
retornos econômicos esperados em sua 
execução (Volkweiss, 1984). 

Basicamente são utilizados três métodos 
de determinação da necessidade de calagem no 
Brasil, com pequenas variações regionais. No 
Estado da Paraíba, inicialmente, utilizava-se o 
método da elevação de cálcio e magnésio, 
proposto pelo boletim de sugestões de adubação 
para o estado (EMATER, 1979). No entanto, 
nos últimos anos tem-se utilizado, para 
recomendação de calagem, o método da 
elevação da saturação por bases o qual tem a 
vantagem de adaptar-se às diferentes culturas, 
conforme suas exigências (Van RAIJ, 1991). 

Diante do exposto, e no intuito de dar 
subsídios para o manejo de solos ácidos do 
Estado da Paraíba, desenvolveu-se o presente 
trabalho com o objetivo de avaliar a 
recomendação de calcário para esses solos 
quando se baseia nos critérios da elevação dos 
teores de cálcio e magnésio e da elevação da 
saturação por bases.  

 
2 - MATERIAL E MÉTODOS 

 
O trabalho foi realizado a partir de 

resultados de análises químicas de amostras de 
solo feitas pelo Laboratório de Irrigação e 
Salinidade (DEAg/UFCG) e Laboratório de 
Solo e Planta (DSER/UFPB), no período de 
2000 a 2005, segundo a metodologia da 
EMBRAPA (1997). Foram selecionados dados 
de 123 amostras de solo, coletadas na camada 
de 0 – 0,2m de profundidade, em 72 municípios 
do Estado da Paraíba distribuídos nas regiões do 
Litoral, Agreste, Brejo, Cariri, Curimataú e 
Sertão paraibano. O critério de seleção dos 
dados utilizados neste trabalho foi a amostra de 
solo apresentar pH inferior a 6,0. 

A estimativa da necessidade de calcário 
foi feita pelos métodos da elevação dos teores 

de cálcio (Ca) e magnésio (Mg) e pela elevação 
da saturação por bases de acordo, 
respectivamente, com as equações abaixo (Van 
RAIJ, 1991): 

 
CaCO3 , t ha-1   = [x-(Ca + Mg)]   

 
onde, x pode ser  2 ou 3, dependendo do teor de 
matéria orgânica  presente no solo ser até 2% ou 
maior que isso, respectivamente;  
 

CaCO3 , t ha-1 = [(V2 – V1) T] / 100 
 

Onde: 
 
V2 = saturação por bases adequada para as 
culturas; 
V1 = saturação por bases atual do solo [ (S1/T) x 
100],  
Sendo S1: soma de bases trocáveis (K + Mg + 
Ca + Na)  
e T a CTC a pH7. 
 

Os resultados obtidos foram discutidos 
levando em consideração as exigências de 
saturação por bases das culturas predominantes 
no Estado da Paraíba.  
 
 
3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Para facilitar a compreensão, a discussão 

dos dados foi feita por região.  
 

3.1 - Região Litoral: 
 

O método de recomendação de calcário, 
tendo como critério a elevação dos teores Ca + 
Mg do solo, poderia ter sido utilizado em 54% 
das 41 amostras de solo analisadas. Essa 
possibilidade de uso se deve ao fato de 73% das 
amostras de solo apresentar teor de matéria 
orgânica menor que 2% e cálcio e magnésio 
variando de médio a baixo, devido os solos, na 
maioria arenosos, serem muito lixiviados em 
decorrência da alta precipitação pluviométrica. 

Dentre as doses calculadas pelo método, 
50% delas é suficiente para elevar a saturação 
por bases do solo acima de 50%, satisfazendo 
assim, a necessidade das culturas inhame, cana-
de-açúcar e abacaxi, predominantes na região. 
Por outro lado, 23% das doses calculadas 
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permitiram uma saturação por bases acima de 
70%, valor desnecessário para as culturas que 
necessitam para seu bom desenvolvimento, uma 
saturação por bases entre 50 a 60%. 

Os resultados das análises químicas das 
amostras de solo mostraram que 66% dessas 
amostras apresentavam porcentagem de 
saturação por bases menor que 50%, indicando 
com isso, a necessidade de terem a saturação 
por bases aumentada para o intervalo de 50 a 
60% satisfazendo assim a necessidade das 
culturas da região.  

 
3.2 - Regiões Brejo e Agreste: 
 

Das regiões do Agreste e Brejo 
paraibano foram analisadas 34 amostras de solo 
sendo que somente para 38,2% delas foi 
possível calcular a necessidade de corretivo pelo 
método de elevação de Ca + Mg. Dentre as 
doses calculadas por esse método, 61,5% delas é 
suficiente para elevar a saturação por bases do 
solo acima de 50%, satisfazendo assim, a 
necessidade das culturas predominantes nessas 
regiões. De forma semelhante ao que ocorre na 
região litorânea, a aplicabilidade desse método, 
para algumas amostras de solo, se deve ao fato 
de 76,5% delas apresentarem teor de matéria 
orgânica menor que 2% e apresentarem os 
teores de cálcio e magnésio variando de médio a 
baixo, devido os solos serem lixiviados em 
decorrência da precipitação pluviométrica na 
região. 

Do total de amostras de solo analisadas, 
apenas 5,9% e 11,8%, apresentavam 
inicialmente, saturação por bases acima de 80 e 
70%, respectivamente, indicando com isso que 
o método de saturação por bases pôde ter sido 
aplicado para a maioria delas.  

 
3.3 - Região Cariri e Curimataú:  
 

A precipitação pluviométrica nas regiões 
do Cariri e Curimataú é inferior aquelas que 
ocorrem nas regiões Litoral, Brejo e Agreste, 
com isso os solos são menos lixiviados e 
conseqüentemente apresentam maiores teores de 
Ca e Mg em relação aos solos daquelas outras 
regiões. Por essa razão, das 22 amostras de solo 
analisadas apenas para 9% delas foi possível 
calcular a dose de corretivo pelo método de 

elevação de Ca + Mg. Mesmo assim, essas 
doses não foram capazes de elevar a saturação 
por bases acima de 40%.  

Considerando que 86% das amostras de 
solo provenientes dessas regiões já 
apresentavam valores de saturação por base 
acima de 50% e que, nas áreas de sequeiro 
predomina o plantio de pastagens, pouco 
exigentes quanto às bases trocáveis, então, 
nessas condições, a elevação de saturação por 
bases se torna desnecessárias. Em algumas áreas 
localizadas, onde se pratica a agricultura 
irrigada, principalmente de hortaliças, as quais 
exigem uma saturação por bases de 60 a 70%, aí 
sim é necessária a aplicação de corretivos uma 
vez que, em 41% das amostras de solo a 
saturação por bases está abaixo de 70%. 

 
3.4 - Região Sertão: 

 
Mesmo sabendo que na região sertaneja 

predominam solos alcalinos, em algumas áreas 
há ocorrência de solos com pH abaixo de 6,0 e 
até mesmo abaixo de 5,0, com a presença de Mn 
em níveis preocupantes. COSTA et al. (1997) 
observaram, uma pseudovirose em algodoeiro, 
em solo com pH de 4,6 a 4,9 induzidas por 
toxidez de Mn.  

Para as 26 amostras de solo selecionadas 
para este trabalho, cujo pH se encontrava 
variando em torno de 5,0 a 5,5, o método de 
elevação dos teores de Ca + Mg para correção 
de acidez, não foi capaz de predizer a 
necessidade de corretivo. Isto porque as 
amostras de solo analisadas apresentavam teores 
de matéria orgânica abaixo de 2% e altos teores 
de cálcio e magnésio, uma vez que os solos 
dessa região são pouco lixiviados. 

Em relação à porcentagem de saturação 
por bases, 35% das amostras analisadas 
apresentaram valores abaixo de 60%, o que 
indica a necessidade da aplicação de corretivo 
nessas áreas, uma vez que a saturação por bases 
ideal para as culturas mais comuns na região, 
feijão, algodão e milho, varia de 60 a 70%. 
SILVA (1999), conduzindo experimento com 
algodão observou que uma saturação de bases 
de 60% possibilitou um patamar de 90% da 
máxima produtividade, sendo economicamente 
viável.
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Figura 1. Quantidades de carbonato de cálcio recomendadas pelos métodos da elevação de saturação por bases e 
elevação dos teores de cálcio e magnésio, para as regiões do Litoral (a) e do Brejo e Agreste (b). 

 
Segundo MALAVOLTA (1976), a 

proporção adequada da CTC do solo ocupada 
por Ca + Mg deve ser maior que 65%. Com 
base nisso, a análise das relações 
(Ca+Mg)/CTC, nas amostras de solo 
utilizadas, indicou que 9,7; 11,7; 63,6 e 
42,3% das amostras das regiões Litoral, Brejo 
e Agreste, Cariri e Curimataú e Sertão, 
respectivamente, apresentaram proporção 
adequada. Isso vem corroborar com o fato de 
que o método de elevação de Ca + Mg se 
mostrou com maior aplicabilidade para os 
solos do Litoral, Brejo e Agreste, visto que 
uma porcentagem pequena deles apresenta 
valores adequados da referida proporção.  

Onde foi possível calcular a 
necessidade de corretivo pelos dois métodos, 
as quantidades de carbonato de cálcio 
recomendadas pelo método da elevação de 
saturação por bases foram maiores que as 
recomendadas pelo método do Ca + Mg, 
como observado na figura 1, que mostra as 
quantidades necessárias para elevar a 
saturação por bases das amostras a 60%. 

 
4 - CONCLUSÕES 
 
1. O método da elevação de cálcio e magnésio 
se aplica para o cálculo da necessidade de 
corretivos para os solos ácidos das regiões 

Litoral, Brejo e Agreste, embora, deva sempre ser 
correlacionado com a necessidade da cultura a ser 
implantada na área. 
 
2. Sugere-se não usar o método da elevação de 
cálcio e magnésio para calcular a necessidade de 
corretivos para os solos ácidos das regiões Cariri, 
Curimataú e Sertão. 
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