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EFEITO RESIDUAL DA GESSAGEM E ADUBAÇÃO FOSFATADA NA CULTURA 

DO MILHO SEGUNDA SAFRA 

 

RESUMO - A utilização de gesso agrícola e a adubação fosfatada são 

essenciais para a produção de grãos em solos do Cerrado brasileiro, pois neutraliza 

o efeito do alumínio tóxico e fornece nutrientes importantes para o metabolismo da 

planta. Objetivou-se com esse trabalho, avaliar o efeito residual do gesso agrícola 

associado à adubação fosfatada sobre as características químicas do solo, nutrição 

mineral, desenvolvimento e rendimento da cultura do milho segunda safra, sob 

semeadura direta. O experimento foi conduzido na UFG, Regional Jataí, com 

delineamento experimental constituído de 15 tratamentos estabelecidos em blocos 

casualizados em esquema fatorial 5 x 3, com 4 repetições. O primeiro fator 

correspondeu a doses de gesso (0, 1, 2, 4 e 8 Mg ha-1) e o segundo fator correspondeu 

a doses de fósforo (0, 40 e 80 kg ha-1). Foram avaliados na cultura do milho segunda 

safra semeado 16 meses após a aplicação das doses referentes aos tratamentos da 

fonte de variação gesso agrícola os seguintes componentes: massa de raízes secas, 

teores de macro e micronutrientes nas folhas, componentes da produção e a 

produtividade de grãos. Nas amostras de solo coletadas nas camadas de 0-20, 20-40 

e 40-60 cm avaliou-se os teores de Ca, Mg, K, P, e S. O efeito residual (16 meses) do 

gesso não proporciona aumento na eficiência da adubação fosfatada para a cultura 

do milho segunda safra. Em condições de estresse hídrico, a produtividade de grãos 

de milho responde a aplicação de gesso agrícola além da dose recomendada pela 

fórmula NG = 5 x g kg-1 de argila, que para esta pesquisa é de 2,93 Mg ha-1 de gesso. 

O fósforo proporciona incrementos na produtividade de grãos de milho somente 

quando da aplicação de 100% da dose recomendada (80 kg ha-1 de P2O5). 

 

Palavras-chaves: Fósforo, gesso, solo, produtividade de grãos, Zea mays L. 
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RESIDUAL EFFECT OF GYPSUM AND FOSPHATED FERTILIZATION IN THE 

CULTURE OF CORN SECOND CROP 

 

 SUMMARY - The use of gypsum and phosphatic fertilization are essential for 

the production of grains in Brazilian Cerrado soils, since they neutralize the toxic 

aluminum effect and provide important nutrients for plant metabolism. The objective of 

this work was to evaluate the residual effect of the agricultural gypsum associated with 

phosphate fertilization on the chemical characteristics of the soil, mineral nutrition, 

development and yield of second crop maize under direct sowing. The experiment was 

conducted at UFG, Jataí Regional, with an experimental design consisting of 15 

treatments established in randomized blocks in a 5 x 3 factorial scheme, with 4 

replicates. The first factor corresponded to doses of gypsum (0, 1, 2, 4 and 8 Mg ha-1) 

and the second factor corresponded to doses of phosphorus (0, 40 and 80 kg ha-1). 

The following components were evaluated in the maize crop: second crop 16 months 

after the application of the doses referring to the treatments of the source of variation 

of the gypsum, the following components: dry root mass, macro and micronutrient 

contents in the leaves, production components and grain yield. In the soil samples 

collected in the 0-10, 20-40 and 40-60 cm layers the Ca, Mg, K, P, and S contents 

were evaluated. The residual effect (16 months) of gypsum did not increase efficiency 

of phosphate fertilization for second crop maize. Under water stress conditions, the 

yield of corn grains responds to the application of agricultural gypsum in addition to the 

dose recommended by the formula NP = 5 x g kg-1 of clay, which for this research is 

2.93 Mg ha-1 of gypsum. Phosphorus provides increases in maize grain yield only when 

100% of the recommended dose is applied (80 kg ha-1 of P2O5). 

 

Keywords: Phosphorus, gypsum, soil, grain yield, Zea mays L 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O cultivo de plantas e a criação de animais são atividades complementares e 

elementares para o crescimento de uma região. Nesse contexto, a cultura do milho é 

de suma importância e o milho safrinha ou segunda safra, que é semeado de janeiro 

a março, destaca-se como uma das principais culturas de produção de grãos no Brasil, 

principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste, sendo semeado 

imediatamente após a colheita da soja (CONAB, 2017). 

Em função da época em que é semeado, o milho segunda safra enfrenta 

frequentemente períodos, por vezes longos, de estresse hídrico. Desta forma, o 

manejo do solo nas áreas em que é comum o cultivo desta cultura, deve proporcionar 

condições ótimas para o pleno desenvolvimento radicular do milho, principalmente em 

profundidade, uma vez que esta prática permitirá maior volume de solo explorado e 

consequentemente, maior acesso a água e a nutrientes, com foco àqueles de baixa 

mobilidade ou imóveis no solo como o fósforo (P) por exemplo.    

 Dentre os principais limitadores no solo para o pleno desenvolvimento do 

sistema radicular das culturas agrícolas, destacam-se os de ordem física, como a 

compactação, a redução da porosidade e da aeração do solo, e os de ordem química, 

como o excesso de alumínio (Al3+) e os baixos teores de cálcio (Ca2+) e P em 

subsuperfície. 

A calagem tem sido, há muitos anos, a principal ferramenta para a correção da 

acidez e o fornecimento de Ca2+ e Mg2+ ao solo, porém, em áreas de sistema plantio 

direto estabelecido, a aplicação deste corretivo fica limitada a superfície do solo, uma 

vez que se evita a perturbação excessiva do solo com a incorporação do mesmo. 

Desta forma, tem-se verificado um efeito restrito da calagem, principalmente nos 

primeiros anos, aos primeiros centímetros de profundidade do solo, o que não resolve 

o problema da acidez subsuperficial. 

Desta forma, a aplicação de condicionadores do solo, como o gesso agrícola, 

em função da sua maior solubilidade, tem a finalidade de diminuir a atividade do Al3+ 

em solução e aumentar a disponibilidade de nutrientes nas camadas mais profundas 

do solo (RITCHEY et al., 1982). A associação de gesso agrícola à calagem pode 

favorecer o desenvolvimento radicular em maiores profundidades no solo, com 
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destaque para áreas sob plantio direto, permitindo maior eficiência na absorção de 

água e nutrientes, como já mencionado anteriormente (CAIRES et al., 1998).  

As condições edáficas em que se recomenda a utilização do gesso agrícola 

são as seguintes: teor de Ca2+ menor que 0,5 cmolc dm-3, e saturação por Al3+ maior 

que 20% na camada de 20-40 e 40-60 cm (SOUSA & LOBATO, 2004). No entanto, 

tem sido reportado na literatura efeito positivo das culturas, com destaque para o 

milho, a aplicação deste condicionador em solos onde as condições químicas 

relatadas anteriormente não são evidentes (MASCHIETTO, 2009).  

Além do Ca2+ como já mencionado, o P é um elemento muito importante para 

o desenvolvimento radicular das culturas (RESENDE et al., 2011), entretanto,com a 

desvantagem dos solos tropicais serem naturalmente pobres em nutrientes com 

destaque para o P, não teriam proporcionado desempenho importante na produção 

de grãos no que tange o atual contexto da agricultura brasileira sem a adição de 

fertilizantes de forma adequada, pois, apresentam normalmente baixa concentração 

de P disponível e alto poder de “fixação” ou “retenção” do P fornecido via adubação 

(EBERHARDT et al., 2008).  

Existe a hipótese de que o maior desenvolvimento do sistema radicular 

proporcionado pelo o uso do gesso agrícola, frequentemente relatado na literatura 

(RAIJ, 1988; CAIRES et al. 1999; 2003; GARBUIO, 2006; ZANDONÁ et al., 2015; 

SOARES, 2016), pode aumentar a eficiência de absorção de P pelas plantas em 

função do maior volume de solo explorado, uma vez que esse nutriente é praticamente 

imóvel no solo.  

Diante do exposto, objetivou-se com esse trabalho, avaliar o efeito da adubação 

fosfatada sob efeito residual da gessagem (16 meses) sobre as propriedades 

químicas do solo, nutrição mineral, desenvolvimento e rendimento da cultura do milho 

segunda safra sob semeadura direta.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

2.1. Semeadura direta 
 

O Brasil possui uma das maiores áreas agrícola cultivada em sistema plantio 

direto (FEBRAPDP, 2012). Estima-se que 70% das áreas cultivadas com soja e milho 

no país estejam sob este manejo conservacionista de solo, fazendo do Brasil o líder 

mundial no uso do sistema, que ocupa mais da metade de sua área plantada (BRASIL, 

2016). 

A adoção deste sistema vem sendo uma das melhores alternativas para a 

manutenção da sustentabilidade dos recursos naturais na utilização agrícola dos solos 

(BALBINO et al., 1996). Melhorias na qualidade física, química e biológica do solo são 

proporcionadas ao se adotar o sistema de plantio direto, pois o mesmo auxilia na 

redução de perdas de nutrientes e solo por erosão, acúmulo de matéria orgânica e na 

retenção e preservação da água no solo (COSTA et al., 2003; MENDES et al., 2003). 

Esse sistema caracteriza-se pela semeadura em solo não revolvido coberto 

pela palha da cultura anterior, no qual a semente é colocada em sulcos ou covas, com 

largura e profundidade suficientes para a adequada cobertura e contato das sementes 

com o solo (MUZILLI, 1985). No entanto a disponibilidade de nutrientes nas camadas 

mais superficiais pode ser alterada, devido a adoção do sistema plantio direto, 

principalmente para os elementos de baixa mobilidade no solo (CENTURION et al., 

1985).  

Do ponto de vista químico em geral, os solos cultivados no plantio direto 

apresentam maior concentração de nutrientes e matéria orgânica na camada 

superficial, até 5 cm (CENTURION et al., 1985). Em trabalhos conduzidos por Costa 

(2005); Almeida et al. (2005) e Fittipaldi (2006) comparando sistemas de plantio 

diferentes, pode-se observar que o plantio direto proporcionou maiores teores de P no 

solo quando comparado ao preparo convencional, provavelmente devido ao não 

revolvimento do solo pela aração e gradagem.  

 O constante revolvimento do solo e a incorporação de resíduos culturais 

modificam a CTC, teores de matéria orgânica, pH, dinâmica de íons e na agregação 

do solo (DE MARIA et al., 1999). Entretanto, o sistema de plantio direto e a 
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cobertura permanente do solo, em comparação com o plantio convencional, 

proporcionaram aumentos no pH, CTC efetiva, nos teores de bases trocáveis e P, 

com redução da saturação por alumínio, garantindo uma acentuada recuperação da 

fertilidade do solo e, consequentemente, um ambiente favorável ao desenvolvimento 

das plantas cultivadas (SIDIRAS & PAVAN, 1985). 

 

2.2. Gesso agrícola 
 

O gesso agrícola é um subproduto da indústria de ácido fosfórico originário da 

reação de ácido sulfúrico sobre a rocha fosfatada, realizada com o fim de produzir 

ácido fosfórico, (RAIJ, 1988). Esse condicionador contém principalmente sulfato de 

cálcio e pequenas concentrações de P e F (CAIRES et al., 2003; SÁVIO et al., 2011). 

Somente no Brasil, cerca de 4,5 milhões de toneladas de gesso agrícola são 

produzidos anualmente (VITTI & LUZ, 2001) sendo que para cada tonelada de P2O5 

ocorre uma produção de 4,5 t de gesso agrícola (PINTO, 2007).  

O gesso é um sal solúvel, recomendado para solos que apresentam baixos 

teores de cálcio, enxofre, e para neutralização do alumínio trocável no subsolo (RAIJ, 

2008). A dissociação do gesso na solução do solo libera os íons Ca+2 e SO4
-2 e 

aproximadamente 40% do total de cálcio solúvel está presente como sulfato de cálcio 

(CaSO4) e, portanto, potencialmente móvel no solo (PAVAN et al., 1984). Por ter alta 

solubilidade no solo (150 vezes mais solúvel que o calcário), o gesso fornece 

rapidamente o cálcio, que pode ser lixiviado em profundidade, melhorando a fertilidade 

e aumentando a exploração das raízes (ROSSETTO & SANTIAGO, 2011).  

O gesso aplicado na superfície do solo movimenta-se, com facilidade ao longo 

do perfil, sob a influência da percolação da água (SORATTO, 2005). A alta mobilidade 

do gesso tem sido atribuída à sua maior solubilidade e à presença do ânion estável 

(SO4
2-). Outro fato que contribui para a maior lixiviação desse material é que nas 

condições da camada de 0-20 cm do solo, onde prevalecem cargas negativas 

elevadas, acidez corrigida e teores consideráveis de P, a permanência de sulfatos é 

desfavorável (RAIJ, 1988). 

O íon sulfato do gesso pode ainda, promover o carreamento de outras bases, 

como Mg e K das camadas superficiais do solo, para maiores profundidades (SILVA 
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et al., 1997; CAIRES et al., 2003), promovendo assim melhor distribuição desses 

cátions no perfil quando se utiliza de doses adequadas de gesso agrícola.  

Em trabalhos conduzidos por Caires et al. (1998) foi possível observar intensa 

lixiviação de magnésio com a aplicação de gesso, no entanto não verificaram grandes 

variações nos teores de potássio ao longo do perfil. Assim, deve-se conciliar a 

aplicação de calcário dolomítico para compensar as perdas de magnésio trocável, 

quando for aplicado doses elevadas de gesso no solo (CAIRES et al., 2004), evitando-

se, dessa forma, problemas com relação a nutrição das plantas cultivadas após a 

gessagem. 

O gesso tem outra grande importância como fonte de enxofre, elemento 

essencial para as plantas e que sua ausência pode, muitas vezes, limitar a produção 

das culturas (MORAES et al., 1998). Outro aspecto relacionado a esse material é a 

melhoria da eficiência de absorção de outros nutrientes, principalmente o P, devido, 

entre outros fatores, à melhoria do ambiente radicular. O P, mesmo sendo encontrado 

em baixas concentrações (0,7 a 0,9% de P2O5) no gesso agrícola, pode ser 

considerado uma impureza importante para a nutrição das plantas quando o gesso é 

aplicado em doses elevadas (SUMNER et al., 1986; CAIRES et al., 2003). 

A recomendação para aplicação de gesso é quando a saturação por alumínio 

for maior que 20% ou o teor de cálcio for menor que 0,5 cmolc dm-3 de solo, nas 

camadas de 20 a 40 cm e de 40 a 60 cm, tendo ainda que considerar o teor de argila 

do solo, para determinar a dose de gesso agrícola, para culturas anuais através da 

fórmula: NG (kg ha-1) = 5 x g kg-1 de argila (SOUSA & LOBATO, 2004). No entanto, 

em estudo realizado em sistema de plantio direto mostrou aumento na produção de 

milho com a adição de gesso em solos que não tinham níveis tóxicos de Al3+ e que 

apresentavam teores suficientes de Ca2+, tanto nas camadas superficiais, quanto nas 

camadas subsuperficiais (GARBUIO, 2006). 

Tem sido encontrado incrementos importantes na produtividade do milho com 

a aplicação de gesso, contudo, geram-se dúvidas sobre as condições em que se 

podem esperar efeitos favoráveis do gesso nas produções das culturas e sobre o 

método de recomendação do produto (CAIRES et al., 2003), sendo ele associado ou 

não ao calcário aplicado em superfície ou mesmo incorporado ao solo. (CAIRES et 

al., 1999). 
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2.3. Fósforo 
 

O fósforo (P) é um dos nutrientes mais importantes para a produção agrícola 

da região de Cerrado, uma vez que sua disponibilidade, em condições naturais, é 

muito baixa, e é o elemento que limita mais frequentemente a produção. Assim, a 

adubação fosfatada é prática imprescindível no estabelecimento e na manutenção de 

qualquer sistema agrícola sustentável nessa região (SANTOS & KLIEMANN, 2005). 

O P é um componente vital no processo de conversão de energia do sol em 

alimentos, fibras e óleos nas plantas, desempenha papel fundamental na fotossíntese, 

no metabolismo de açucares, no armazenamento e transferência de energia, na 

divisão celular, na expansão celular e transferência de informações genéticas 

(GRANT et al., 2001; TAIZ & ZEIGER, 2006). 

Várias pesquisas já estabeleceram a relação entre as concentrações de P no 

solo e a necessidade de adicionar fertilizante contendo este nutriente para alcançar 

crescimento ótimo das plantas (CAIRES et al., 2003; GARBUIO, 2006; ZANDONÁ et 

al., 2015; SOARES, 2016).  

A principal característica da dinâmica do P no solo é a sua imobilidade. 

Praticamente todo o P na forma solúvel advinda da fertilização ou de resíduos 

orgânicos é convertido no solo para formas insolúveis poucas horas após a aplicação 

(HANSEL, 2013).  

Encontra-se na fase sólida nas formas orgânicas e inorgânicas. É na forma de 

íons ortofosfato inorgânicos (HPO4
2- ou H2PO4

-), que as raízes das plantas geralmente 

absorvem P. Como a concentração de P no solo é muito baixa, o solo deve ser 

continuamente reabastecido com este nutriente a partir dos fertilizantes minerais e da 

matéria orgânica do solo para repor o P absorvido pelas plantas. O P presente na 

matéria orgânica do solo não se torna disponível para a absorção pelas plantas até 

que os micro-organismos convertam os compostos orgânicos em fosfatos inorgânicos 

simples (MALAVOLTA, 2006). 

Nos fertilizantes fosfatados sob a forma de fosfato solúvel em água, em contato 

com a solução do solo, o P solubiliza tornando-se disponível e parte deste fica diluído 

na solução do solo e parte fica adsorvido ao complexo coloidal, por trocas iônicas. Em 

solos ácidos que apresentam elevados teores de óxidos ferro e alumínio, parte do P 
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disponível é fixada, tornando-o indisponível para as plantas. A aplicação de calcário é 

uma maneira de melhorar a indisponibilidade (MALAVOLTA, 1984). 

As hidroxilas (OH-) geradas pela reação do calcário tomam o lugar dos íons de 

P fixados liberando-os para a solução do solo. Este é um dos maiores benefícios 

indiretos da calagem. Parte do P disponível é absorvida pelos vegetais e pelos 

microrganismos do solo, esta se torna a fração de P imobilizado no solo, com a morte 

dos microrganismos do solo e dos restos de culturas, o P imobilizado pode tornar-se, 

novamente, disponível para as plantas pelo processo da mineralização da matéria 

orgânica (SOUSA et al., 2016). 

São comumente observadas plantas deficientes em P em todos estados 

produtores do país, uma vez que solos mais intemperizados como os do cerrado 

brasileiro requerem grandes quantidades de fertilizantes fosfatados para a correção 

da fertilidade. Como os teores de P disponível em solos muito intemperizados de 

ecossistemas naturais são baixos, diversos mecanismos são utilizados pelas plantas 

e organismos adaptados para aumentar a eficiência de absorção de P como o 

aumento da relação raiz/parte aérea, as mudanças na morfologia das raízes, o 

aumento de pelos radiculares e a associação com fungos micorrizos (GATIBONI, 

2003).  

A grande maioria do P absorvido pela planta, mais de 90%, é proveniente do 

transporte difusivo no solo, sendo este de crucial importância para a nutrição da planta 

e garantia de resposta em produtividade de grãos. O adequado fornecimento de P às 

plantas é favorecido por um sistema radicular bem desenvolvido, um alto teor de água 

no solo e uma grande diferença de concentração de P entre a solução mais próxima 

à superfície das raízes e a mais distante (RUIZ et al., 1988).  

Sendo assim, a habilidade das plantas de absorver o P do solo irá depender da 

concentração dos íons em solução na superfície das raízes e da área da superfície 

radicular em contato com a solução (JONES & JACOBSEN, 2001). O P em 

concentrações adequadas na camada superficial pode não estar acessível à absorção 

das plantas em função da dificuldade da difusão em períodos que há falta de água 

nessa camada, pois é a primeira a perder água.  

O crescimento do sistema radicular, também tem influência direta sobre a 

absorção desse elemento. De acordo com Yamada (2002) o modelo mecanístico de 

Barber-Cushman mostrou que a absorção de P é influenciada pela taxa de 
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crescimento radicular, concentração inicial na solução e diâmetro médio das raízes, 

sendo fundamental que haja boa taxa de crescimento durante todo o ciclo de 

desenvolvimento da planta, proporcionando um sistema radicular amplo e profundo. 

Um menor crescimento radicular provocado por condições desfavoráveis 

impostas pelo meio, provoca decréscimo da superfície de absorção (RUIZ et al., 

1988), sendo a difusão o mecanismo predominante de transporte de P, a absorção 

desse elemento é dependente da superfície radicular (ALVES et al., 2002). 

A suplementação de P na fase inicial do desenvolvimento das culturas é crucial 

na otimização da produção final, onde em estágios posteriores sua limitação 

demonstra-se menos relacionada à produtividade (STAUFFER & SULEWSKI, 2003; 

GRANT et al., 2005).  

O desenvolvimento da parte aérea da planta é dependente do desenvolvimento 

e estabelecimento do sistema radicular. A disponibilidade de P no solo precisa ser alta 

no estágio inicial do desenvolvimento da planta, já que a mesma apresenta baixa 

capacidade de exploração do solo, garantindo assim um satisfatório desenvolvimento 

radicular (HANSEL, 2013).Por este motivo, o uso de fertilizantes minerais fosfatados 

aumentou expressivamente em todo o mundo nas últimas décadas, principalmente 

em solos bem intemperizados como no Brasil que apresentam grande resposta à 

fertilização fosfatada (VALADÃO JÚNIOR et al., 2008). 

Diversos adubos fosfatados são encontrados no comércio, distinguindo-se na 

concentração de P e na sua solubilidade (RAIJ, 1991). As principais fontes de P 

utilizadas no Brasil são as fontes solúveis, tais como o superfosfato simples, 

superfosfato triplo e monoamônio fosfato que são fontes que proporcionam a pronta 

disponibilização do nutriente, aumentando rapidamente a concentração de P na 

solução do solo. 

Em função do custo de produção das culturas proporcionado pelos fertilizantes 

fosfatados, torna-se fundamental o aprimoramento de técnicas que possam aumentar 

a eficiência do uso desses fertilizantes. 

2.4. Gesso agrícola na cultura do milho 
 

A aplicação de gesso agrícola promove favoráveis condições químicas do solo 

que resultam em um maior desenvolvimento do sistema radicular, acarretando em 

aumento na produção do milho (SHAINBERG et al., 1989).  
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Várias pesquisas têm apontado a aplicação de gesso agrícola associada a 

calagem, como uma estratégia eficiente para maximizar a produção do milho até 

mesmo na ausência de déficit hídrico (CAIRES et al., 2004; CAIRES et al., 2011; 

ZANDONÁ et al., 2015). Esses autores justificam que o aumentado da produtividade 

da cultura do milho à gessagem relaciona-se à melhoria dos atributos químicos do 

solo, como o incremento nos teores de Ca2+ e Mg2+ em todo o perfil, aumento nos 

teores de P na camada de 0-10 cm e decréscimo da saturação por Al3+ na camada 

subsuperficial.  

Além do efeito positivo do gesso agrícola associado à calagem, Zandoná et al. 

(2015) observou incrementos de 9,3% na produtividade média do milho semeado em 

segunda safra com reposta até a dose de 2,0 Mg ha-1.  

Diversos pesquisadores têm evidenciado o favorecimento do crescimento 

radicular em função das melhorias nas condições químicas das camadas mais 

profundas do solo com o uso do gesso agrícola (CAIRES et al., 1998; 1999; 2003; 

SORATTO & CRUSCIOL, 2008; ROSSETTO & SANTIAGO, 2011).  

Caires et al. (1999), avaliando as alterações químicas do solo pelo uso de gesso 

em plantio direto nas culturas de milho, trigo e soja constataram que apenas a cultura 

de milho apresentou aumento de produção com o uso deste material em decorrência 

do fornecimento de enxofre, da melhoria do teor de cálcio trocável em todo o perfil, da 

redução da saturação por alumínio e do aumento da relação Ca/Mg do solo. As 

respostas em aumentos de produção foram relacionadas à melhoria nos teores de 

cálcio e/ou redução de alumínio nos subsolos envolvidos.  

Nora et al. (2014) verificando a influência do gesso agrícola, combinado com 

calcário dolomítico, nos parâmetros químicos das camadas subsuperficiais do solo e 

sua relação com a produtividade do milho, observaram que o tratamento com maiores 

doses de gesso combinado com calcário apresentou as maiores produtividades da 

cultura. 

 

2.5. Gesso agrícola associado ao fósforo 
 

O P contido nas camadas mais profundas torna-se de fundamental importância 

para o suprimento desse elemento, pois possui maior conteúdo de água. No entanto, 

um sistema radicular bem desenvolvido e que ocupa um maior volume de solo, tem 
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maiores condições de absorver maior quantidade de P que antes estava indisponível 

para a planta (MARTINAZZO, 2006; ALVES et al., 2002).  

Neste contexto, de acordo com Sarmento et al. (2002) um método para 

minimizar a fixação de P é associar gesso a adubação fosfatada pois, haverá correção 

do perfil do solo através da neutralização do alumínio, diminuindo a fixação do P e, 

consequentemente, aumento na eficiência do adubo. 

A associação do gesso com fertilizantes fosfatados ou presença desse material 

no superfosfato simples, além de contribuir para a solubilização do íon fosfato ligado 

a compostos de alumínio, favorece o desenvolvimento do sistema radicular. Ritchey 

et al. (1980), avaliando em um ensaio as fontes superfosfato simples e superfosfato 

triplo, observaram que nos tratamentos que receberam superfosfato simples, o 

sistema radicular estava mais profundo possibilitando uma maior absorção de água 

das camadas mais subsuperficiais. Além deste fato, foi observado também que o solo 

continha mais cálcio e menos alumínio nas camadas inferiores. Esses efeitos 

benéficos sobre a cultura do milho foram atribuídos ao gesso, contido no superfosfato 

simples. 

Mesmo que em patamares relativamente baixos é comum observar teores de 

P como componente do gesso agrícola, entretanto poucos trabalhos na literatura têm 

apontado esse P como suficiente para incrementar em produção. Está certo de que 

incrementos nos teores de P disponível em solos onde se aplicou gesso agrícola, 

deve-se principalmente a neutralização do Al3+ pelo sulfato proveniente da 

dissociação do sulfato de cálcio (RAIJ, 1988; FITTIPALDI, 2006). 

 

2.6. Milho 
 

O milho (Zea mays L.) é uma planta pertencente à família Poaceae, originária 

da América Central, sendo cultivada em praticamente todas as regiões do mundo 

(MATOS et al., 2006). Devido à sua multiplicidade de aplicações, quer na alimentação 

humana quer na alimentação animal, assume relevante papel socioeconômico, além 

de constituir-se em indispensável matéria-prima agroindustrial (FANCELLI & 

DOURADO NETO, 2000). 

O milho é o cereal mais produzido no mundo, ficando à frente de trigo e arroz. 

A produção mundial concentra-se basicamente em três grandes produtores, Estados 
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Unidos, China e Brasil. A safra mundial de milho, para a safra 2017/2018, é esperada 

em torno de 1,03 bilhões de toneladas. A produção total desses países representa 

aproximadamente 65,62% da produção mundial de milho (USDA, 2017).  

O milho se consolida como a segunda cultura mais importante para a 

agricultura brasileira. Os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 

2017) demonstram que o cereal representou 45,05% de toda a produção de grãos do 

país na safra 2016/2017, com 97,25 milhões de toneladas produzidas.  

Cultivado em diferentes sistemas produtivos, o milho está presente 

principalmente nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A região Centro-Oeste, 

maior produtora de milho segunda safra, representou 67,62% da produção brasileira 

de milho na segunda safra de 2016/2017, que corresponde a 46,05 milhões do total 

de 67,25 milhões de toneladas. Mesmo com o atraso no plantio da soja por questões 

climáticas, o tamanho da área a ser semeada para o milho segunda safra 2018 é que 

se mantenha a mesma em relação ao ano anterior, e ainda há a expectativa de que a 

produtividade no estado de Goiás tenha incremento em até 2,8% (CONAB, 2017).  

A cultura do milho nos últimos anos vem passando por importantes mudanças 

tecnológicas, resultando em aumentos significativos da produtividade. Entre essas 

tecnologias, destaca-se a melhoria na qualidade dos solos, geralmente relacionada 

ao adequado manejo, através da rotação de culturas, plantio direto e o manejo da 

fertilidade, com uso da calagem, gessagem; adubação equilibrada com macro e 

micronutrientes (COELHO, 2006). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1. Localização e caracterização da área experimental 
 

O experimento foi conduzido no município de Jataí/GO, na segunda safra do 

ano agrícola 2015/2016, no campo experimental da Universidade Federal de Goiás, 

Regional Jataí, cujas coordenadas geográficas são 17º55’32’’ S e 51º42’32’’ O e 685 

m de altitude (Figura 1).  

 

Figura 1. Localização da área experimental. Jataí-GO, 2016. Fonte: Google Maps, 
2016.  

 

O clima predominante na região é do tipo Aw, típico das savanas com duas 

estações bem definidas: uma seca e frio (outono e inverno) e outra quente e úmida 

(primavera e verão), segundo a classificação de Köppen. Os dados meteorológicos 

mensurados durante o período de condução do experimento estão apresentados na 

Figura 2. 

Área 
experimental 
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Figura 2. Precipitação pluviométrica (mm), temperaturas máxima e mínima (ºC), 

na área experimental no período de fevereiro a julho de 2016. Fonte: 

INMET, 2016. 

 

O solo da área foi classificado como Latossolo Vermelho distroférrico (LVdf), 

com textura argilosa (EMBRAPA, 2006). Anteriormente à instalação da pesquisa, a 

área vinha sendo cultivada a pelos menos 10 anos com a sucessão soja seguida de 

milho ou sorgo como segunda safra em sistema de semeadura direta e utilizando por 

vezes como a principal fonte fosfatada o superfosfato simples.  

Essa pesquisa com seus tratamentos (doses de gesso e fósforo) iniciou-se na 

safra 2014/2015, ano único em que foi aplicado os tratamentos referentes as doses 

de gesso agrícola, e desde então a área vinha sendo cultivada em sequência as 

seguintes culturas: soja, milho segunda safra consorciado com braquiária e soja 

novamente. Portanto o milho semeado em segunda safra estudado nessa dissertação 

refere-se à quinta cultura cultivada após a aplicação dos tratamentos referentes as 

doses de gesso, o qual foi semeado 16 meses após a sua aplicação.  

Os tratamentos referentes as doses de P2O5 vinham recebendo adubações 

para alta produtividade da cultura da soja e do milho segunda safra em suas 

respectivas doses (0, 50 e 100% da dose recomendada de P2O5).  

Para a caracterização química e textural anterior á pesquisa, anteriormente a 

safra 2014/2015, foram coletadas 10 amostras simples de solo com ajuda de uma 
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sonda para compor uma amostra composta de solo nas camadas de 0 a 20 e 20 a 40 

cm de profundidade (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Caracterização química e textural do solo, nas profundidades de 0 a 20 e 
20 a 40 cm, da área experimental antes da instalação do experimento no 
ano de 2014. Jataí – GO, 2018 

Propriedades 

Prof. pH M.O. P(mel.) K Ca Mg Al H+Al CTC V% 

Cm (H2O) g kg-1 mg dm-3 --------------------- cmolc dm-3 ---------------------------  

0-20 5,7 45,2 8,5 0,16 2,26 1,37 0,10 5,1 8,9 42,6 

20-40 5,8 36,1 4,3 0,13 1,75 0,95 0,07 4,3 7,1 39,9 

 

 
Tabela 2. Caracterização química e textural do solo, nas camadas 0-20 e 20-40 cm, 

das parcelas da área experimental amostrada após a colheita do milho 
segunda safra em 2015, Jataí-GO, 2018  

Camada Gesso 
pH  

H2O 
H++Al3+ 

Cátion trocável  

Al3+ Ca2+ Mg2+ K+ P (Mehilch-1) 

cm Mg ha-1  
--------------------cmolc/dm3--------------

---- 
mg dm-3 

0-20 0 6,08 6,79 0,03 3,28 1,55 0,15 16,18 
 1 6,23 6,10 0,03 3,86 1,53 0,14 14,00 
 2 6,02 6,50 0,03 3,84 0,96 0,11 15,59 
 4 5,93 6,67 0,03 4,29 0,65 0,11 18,83 
 8 5,89 6,26 0,01 4,95 0,42 0,13 20,19 

         
20-40 0 5,60 6,86 0,06 1,86 0,76 0,10 4,04 

 1 5,68 6,39 0,02 2,14 0,77 0,10 3,59 
 2 5,58 6,41 0,04 2,11 0,68 0,08 3,35 
 4 5,52 6,53 0,02 2,62 0,58 0,07 4,73 
 8 5,50 6,33 0,03 3,54 0,35 0,08 5,79 
         

Areia Silte Argila 

      ---------------------- g dm-3 ---------------------- 
  585  240  175   

Modificado de Soares (2016). 

 

Como se trata de um experimento em que os efeitos dos tratamentos foram 

avaliados ao longo do tempo desde o início da safra do ano agrícola 2014/2015 e que 

as análises para a caracterização química do solo são realizadas sempre após a 

colheita do milho segunda safra a caracterização química do solo referente as análises 



15 
 

 
  

 

realizadas após a colheita do milho segunda safra do ano de 2015 também foram 

apresetadas na tabela 2 para melhor explicação dos dados. 

Os valores dos componentes químicos da tabela 2 estão apresentados por 

parcela em função das alterações químicas ocorridas no solo após a primeira 

aplicação dos tratamentos (doses de gesso e fósforo). Como os teores de P no solo 

não apresentaram resposta após o primeiro ano de aplicação dos tratamentos (ano 

anterior a este experimento), levam-se em conta a média dos valores referentes de P 

(Mehilch-1) dos tratamentos que receberam diferentes doses de P2O5 (Tabela 2).  

 

3.2. Tratamento e delineamento experimental 
 

O delineamento experimental foi constituído de 15 tratamentos estabelecidos 

em blocos casualizados, em esquema fatorial 5 x 3, com quatro repetições, tendo a 

área de cada parcela 11,25 m2 (2,25 x 5 m) (Figura 3). O primeiro fator correspondeu 

às doses de gesso (0, 1, 2, 4 e 8 Mg ha-1), sendo que essas doses representam 0, 34, 

68, 136 e 273% da dose recomendada de acordo com Sousa & Lobato (2004). O 

segundo fator correspondeu às doses de fósforo (0, 40 e 80 kg ha-1 de P2O5) que 

representando 0, 50 e 100% da dose recomendada). 

 

 
Legenda         

Blocos Doses de gesso Doses de P2O5 

B1 = Bloco 1 
B2 = Bloco 2 
B3 = Bloco 3 
B4 = Bloco 4 

0 Mg ha-1 

1 Mg ha-1 
2 Mg ha-1 

4 Mg ha-1 
8 Mg ha-1 

0% = 0 kg ha-1 
50% = 40 ha-1 

100% = 80 ha-1 

Figura 3. Croqui do experimento. Jataí-GO, 2018  

3.3. Instalação e condução do experimento 
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Foi realizada a correção do solo com aplicação de 3,0 Mg ha-1 de calcário 

dolomítico (PRNT 85%), distribuído por gravidade sem incorporação 3 meses antes 

da implantação da cultura da soja do ano agrícola 2014/2015. O gesso foi aplicado 

uma única vez na área 30 dias após o calcário nas respectivas doses de cada 

tratamento e desde então a área vem sendo cultivada todos os anos em sucessão de 

soja e milho consorciado com braquiária, avaliando-se a partir do primeiro ano de 

condução, apenas o efeito residual do gesso aplicado em associação a adubação 

fosfatada, sendo esta última realizada no momento da semeadura de cada cultura em 

todos os anos agrícolas. A caracterização química do gesso utilizado nesta pesquisa 

encontra-se na Tabela 3. 

 
Tabela 3. Composição química e umidade do gesso agrícola utilizado no experimento. 

Jataí-GO, 2018 

Características 
do Gesso Ca S 

Umidade 
total 

Umidade 
(65°) P2O5 Cu Fe Mn Zn 

(%) 23,56 18,64 25,22 21,74 0,67 0,014 0,25 0,012 0,005 

 

As doses recomendadas de N, P e K para alta produtividade da cultura do milho 

foram 150 kg ha-1 de N e 80 kg ha-1 de P2O5 e de K2O. As fontes utilizadas foram ureia, 

superfosfato triplo e cloreto de potássio, respectivamente. O P2O5 foi distribuído no 

momento da semeadura no sulco de plantio nas doses referentes a cada tratamento 

e é importante destacar que para as culturas anteriores ao milho segunda safra 2016 

foram utilizadas as mesmas doses de P2O5. O N e o K foram distribuídos manualmente 

a lanço em cada parcela. Para o N, as doses de ureia aplicadas foram 30 kg ha-1 no 

momento da semeadura e 120 kg ha-1 quando a cultura se encontrava no estádio V3-

V4. A primeira e a segunda aplicações de K2O foram realizadas aos 15 e 25 dias após 

a semeadura, com doses de 60 e 20 kg ha-1 de K2O respectivamente. 

A semeadura do milho Híbrido AG-8677 PRO 2 de ciclo precoce (138 dias), foi 

realizada no dia 23 de fevereiro de 2016, utilizando semeadora de 5 linhas de tração 

tratorizada, distribuindo-se 2,8 sementes por metro. Cada parcela foi composta por 5 

linhas de 5 metros, sendo a área útil as 3 linhas centrais excluído 0,50 m de cada 

extremidade. As sementes de milho foram tratadas industrialmente com Deltametrina. 

Objetivando o controle de plantas invasoras, realizou-se a aplicação de atrazine 

com a dose 1,5 kg ha-1 de produto comercial e glifosate 1,5 L ha-1 de produto comercial 
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no estádio V3-V4. Para controle de Spodoptera frugiperda (lagarta-do-cartucho) foram 

feitas duas aplicações com os produtos Bulldock® 125 SC (BETA-CIFLUTRINA) e 

Connect® (IMIDACLOPRIDO e BETA-CIFLUTTRINA), com as doses 0,1 L ha-1 e 0,75 

L ha-1 respectivamente. 

O manejo de plantas daninhas foi realizado com uma aplicação em pós-

emergência de 2,5 L de glifosate e 1,5 kg de atrazine ha-1 para o controle de soja 

tiguera. Para o manejo de doenças foi realizado duas aplicações preventivas de 

fungicidas com o produto Approach Prima (0,3 L ha-1). O controle de pragas foi 

realizado com aplicações de inseticidas com base no nível de controle das pragas 

infestantes na área com a utilização dos produtos Bulldock 125 SC (0,1 L ha-1) e 

Connect (0,75 L ha-1). 

Por ocasião da inflorescência feminina (embonecamento), foram coletadas 5 

folhas por parcela, oposta e abaixo da primeira espiga, excluída a nervura central, 

para determinação dos teores foliares de macro e micronutrientes de acordo com 

Martinez et al. (1999). As folhas permaneceram em estufa a 60 ºC até peso constante. 

Em seguida, as folhas secas foram encaminhadas ao Laboratório de Análise de Solos 

e Tecido Vegetal da Universidade Estadual Paulista (UNESP) “Júlio de Mesquita 

Filho” Campus Ilha Solteira para determinação dos teores de macro e micronutrientes 

de acordo com metodologia descrita por Malavolta et al., 1997. 

Amostras de raízes foram coletadas antes da colheita do milho, onde coletou-

se três pontos de amostras de solo, distribuídos aleatoriamente dentro da área útil de 

cada parcela no meio das entrelinhas, ou seja, a 22,5 cm de distância das linhas de 

plantio, nas camadas de 0-20 e 20-40 cm. Para esta operação utilizou-se de uma 

sonda a qual é capaz de coletar um volume de 0,922 litros de solo a cada 20 cm de 

profundidade. Após a coleta, com o auxílio de uma peneira e água corrente, realizou-

se a separação do solo e raízes presentes na amostra.  

Posteriormente a separação, as amostras de raízes coletadas foram deixadas 

em estufa de circulação forçada de ar a 60°C até que o material vegetal apresentasse 

massa constante, para serem pesadas para quantificação da massa de raízes secas 

em cada parcela. Posteriormente os valores da massa de raízes secas obtidas foram 

corrigidos para um volume padrão de 1,0 dm-3 de amostra de solo inicial.  

Por ocasião da colheita (13/07/2016) foram colhidas manualmente as espigas 

presentes na área útil de cada parcela e armazenadas em sacos com a identificação 
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de suas respectivas parcelas. Separou-se de forma aleatória 10 espigas em cada 

parcela, para determinação da massa seca de espiga, número de fileiras de grãos por 

espigas, comprimento de espigas, diâmetro de espigas e diâmetro de sabugos, e 

através da subtração dos últimos dois parâmetros citados e divisão do resultado por 

dois, obteve o comprimento médio de grãos.  

Em seguida estas espigas juntamente com as demais foram debulhadas para 

separação dos grãos, onde obteve suas massas quantificadas para cálculo da 

produtividade de grãos por parcela, a qual foi transformada posteriormente em kg ha-

1 de grãos, com umidade corrigida para 13%. Para a determinação da massa de mil 

grãos, a umidade foi corrigida para 13% e determinada de acordo com a metodologia 

descrita em Brasil (2009). 

As amostras de solo para a análise química do solo foram coletadas após a 

colheita do milho, em três pontos distribuídos aleatoriamente na área útil de cada 

parcela, coletadas no meio das entrelinhas, ou seja a 22,5 cm de distância das linhas 

de plantio, nas camadas de 0-20; 20-40 e 40-60 cm, por meio da mesma sonda 

utilizada para a coleta das amostras de raízes. Após a coleta, as amostras foram 

encaminhadas ao Laboratório Exata em Jataí-GO, onde foram preparadas para 

comporem amostras de terra fina seca ao ar, para posterior análise dos teores de Ca, 

Mg, K, P, e S do solo, de acordo com a metodologia de análises descrita em Embrapa 

(2011). 

 

3.6. Análise estatística 
 

Os dados foram submetidos à análise de variância a 5% e/ou 1% de 

probabilidade pelo teste F, sendo as médias dos dados referentes às doses de P 

quando significativas ao teste F, foram comparadas pelo teste de Tukey, por 

apresentarem apenas três níveis. Por apresentar mais de três níveis os dados 

referentes ao tratamento doses de gesso quando significativas ao teste F, foram 

submetidos à análise de regressão calculada para equações lineares e quadráticas e 

aceitas quando significativas até 5% de probabilidade pelo teste F. Para isso, foi 

utilizado o programa estatístico Assistat 7.7. 

 

 



19 
 

 
  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1. A análise química do solo 

 

 O resumo da análise de variância (Teste F) para os teores de Ca2+ nas camadas 

de 0-20, 20-40 e 40-60 cm se encontram na Tabela 4. Verifica-se que não houve 

significância do fator doses de fósforo para nenhuma das camadas avaliadas. 

Tabela 4. Resumo da análise de variância (Teste F) para: bloco, gesso, fósforo e suas 
interações para os teores de Ca2+ no solo, nas camadas 0-20, 20-40 e 40-
60 cm, após a cultura do milho.  Jataí-GO, 2018  

Causas de 
Variação 

0-20 cm 20-40 cm 40-60 cm 

Bloco 0,12 ns 2,58 ns 3,34 ns 

Gesso (G) 125,68-- 35,68 -- 22,20 -- 

Fósforo (P) 2,01 ns 1,30 ns 0,01 ns 

G x P 8,83 ** 1,63 ns 0,95 ns 

Regressão Polinomial 

Reg. Linear 330,38 ** 137,20 ** 82,64 ** 

Reg. Quadrática 104,96 ** 3,43 ns 2,16 ns 
-- Regressão Polinomial. ** significativo a 1% de probabilidade (p < 0,01). * significativo a 5% de probabilidade (0,01 
=< p < 0,05).  ns não significativo (p >= 0,05). 

 
 Houve interação entre doses de gesso e fósforo apenas para a camada de 0-

20 cm (Tabela 4). Ao desdobrar a interação (Tabela 5) e analisar as doses de gesso 

dentro de cada dose de P2O5 (0, 40 e 80 kg ha-1), observa-se ajuste para equação 

quadrática para todas as doses de fósforo estudadas (Figura 4).  

 Após derivar as equações, obteve-se o maior teor de Ca2+ no solo nos 

tratamentos em que não receberam adubação fosfatada na dose equivalente a 5,20 

Mg ha-1 de gesso (Figura 4). Para as doses de 40 e 80 kg ha-1 de P2O5 os máximos 

teores de Ca2+ foram obtidos nas doses de gesso equivalentes a 5,42 e  

4,55 Mg ha-1, respectivamente (Figura 4).  

 Ainda na Tabela 5, pode-se observar que com o aumento das doses de gesso 

(4 e 8 Mg ha-1) houve redução dos teores de Ca2+ disponível em função do uso de 

P2O5, comportamento contrário ao que foi observado na ausência de gessagem, onde 

houve um aumento do teor de Ca2+ quando se fez uso de adubação fosfatada.  
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Tabela 5. Desdobramento da interação entre gesso e fósforo para o teor de cálcio 
(cmolc/dm3) no solo da camada de 0-20 cm, após a cultura do milho. Jataí-
GO, 2018  

Doses de P2O5  Doses de gesso (Mg ha -1) 

(kg ha-1) 0 1 2 4 8 

   cmolc/dm3   

0 2,71 b 3,80 a 3,83 a 5,30 a 4,45 a 

40 3,12 a 3,84 a 3,94 a 4,56 b 4,31 a 

80 3,09 a 3,91 a  4,13 a 4,53 b 3,80 b 

CV % 4,33 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey 
a 5% de probabilidade. ns não significativo. * significativo a 5% pelo teste F. L = equação linear. Q = equação 
quadrática. 

 

 
Figura 4. Teor de Ca do solo em função das doses de gesso estudadas na camada 

de 0-20 cm. 0% = ausência de adubação fosfatada. 50% = 50% da dose 
recomendada para a cultura (40 kg ha-1). 100% = 100% da dose 
recomendada para a cultura (80 kg ha-1). Jataí-GO, 2018 

 

O aumento dos teores de cálcio em função das doses de P2O5 no tratamento 

sem utilização de gesso (Tabela 5), é explicado pelo Ca2+ presente na fonte de P 

utilizada neste experimento, que se trata do superfosfato triplo, o qual contém 

aproximadamente 14% de Ca2+ (SOUSA, et al. 2005).  

Já o comportamento inverso dos teores de Ca2+ no solo em função do aumento 

das doses de P2O5 ocorrido nos tratamentos que receberam as maiores doses de 

gesso (4 e 8 Mg ha-1) (Tabela 5), pode ser explicado pela formação de fosfato tricálcico 

(Ca3(PO4)2). Essa idéia fica reforçada ao analisar na figura 4 os teores de Ca2+ no solo 

sob o efeito das doses de 4 e 8 Mg ha-1 de gesso, onde ferifica-se redução de Ca+2 a 

partir dos teores máximos obtidos das equações.  
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Avaliando os teores de Ca2+ disponível nas camadas de 20-40 e 40-60 cm, 

observa-se que as médias, melhor se ajustaram a equação de regressão linear 

positiva (Tabela 4), ou seja, aumentaram os teores de Ca2+ no solo em função das 

crescentes doses de gesso (Figura 5).  

Os efeitos químicos da lixiviação de cálcio no perfil do solo em relação às doses 

de gesso foram similares aos observados pelos pesquisadores Ernani & Barber 

(1993); Ernani et al. (2001); Caires et al. (2001; 2002; 2004); Amaral et al. (2017), onde 

verificaram que houve aumento da movimentação do cálcio trocável no perfil do solo 

com aplicação de gesso agrícola. 

 

 

Figura 5. Teor de Ca2+ no solo em função das doses gesso nas camadas: (A)  
       20-40 cm; (B) 40-60 cm. Jataí-GO, 2018  
 

A dose de gesso que promove maior lixiviação de nutrientes é variável entre os 

solos podendo ocorrer em doses de 2,8 a 10,8 Mg ha-1 de gesso devido as diferenças 

de energia da ligação dos cátions no solo, de acordo com o tipo de nutriente para 

formar uma ligação pareada com o sulfato e pela quantidade/intensidade do nutriente 

(MANETTI, 2005). 

O resumo da análise de variância (Teste F) para os teores de magnésio no solo, 
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nas camadas de 0-20, 20-40 e 40-60 cm coletados após a colheita do milho, encontra-

se na Tabela 6.  

 
Tabela 6. Resumo da análise de variância (Teste F) para: bloco, gesso, fósforo e suas 

interações para os teores de magnésio no solo, nas camadas 0-20 cm, 20-
40 cm e 40-60 cm. Jataí-GO, 2018  

Causas de 
Variação 

0-20 cm 20-40 cm 40-60 cm 

Bloco 2,37 ns 3,06 ** 5,40 * 

Gesso (G) 3315,00 -- 50,31 -- 23,72 -- 

Fósforo (P) 355,28 ** 1,03 ns 0,60 ns 

G x P 79,85 ** 2,29 ns 0,93 ns 

Regressão Polinomial 

Reg. Linear 1151,45 ** 139,35 ** 52,74 ** 

Reg. Quadrática 26,99 ** 40,83 ** 31,03 ** 
-- Regressão Polinomial. ** significativo a 1% de probabilidade (p < 0,01). * significativo a 5% de probabilidade (0,01 
=< p < 0,05).  ns não significativo (p >= 0,05). 

 

Verifica-se que houve interação entre doses de gesso e fósforo apenas para a 

camada de 0-20 cm (Tabela 6). Ao desdobrar a interação verificou-se que os teores 

de Mg2+ no solo reduziram em função das maiores doses de gesso e de fósforo, 

ajustando-se às equações de regressão lineares negativas (Tabela 7 e Figuras 6, 7A 

e 7B). 

 

Tabela 7. Desdobramento da interação entre gesso e fósforo para o teor de Mg2+ 
(cmolc dm-3) no solo da camada de 0-20 cm. Jataí-GO, 2018  

Doses de P2O5 Doses de gesso (Mg ha -1) 

(kg ha-1) 0 1 2 4 8 

   cmolc dm-3   

0 1,57 a 1,71  a 1,35 a 0,86  a 0,81 a 

40 1,59 a 1,61 ab 0,91 b 0,83 a 0,77 b 

80 1,48 b 1,48 b 0,85 c 0,77 b 0,72 c 

CV % 1,79 
As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o 
Teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

 

 A redução do Mg2+ em função do aumento das doses de P2O5 observada na 

Figura 6, pode ser explicada pela presença do Ca2+ no superfosfato triplo. Sabe-se 

que com o aumento dos teores de Ca2+ no solo há uma redução natural dos teores de 
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Mg2+ em função da competição dos mesmos pelas cargas negativas do solo onde 

Ca2+ tem prioridade em relação ao Mg2+ (MEDEIROS et al., 2008). 

  

Figura 6. Teor de Mg2+ do solo em função das doses gesso na camada de 0-20 
 cm. 0% = ausência de adubação fosfatada. 50% = 50% da dose 
 recomendada para a cultura (40 kg ha-1). 100% = 100% da dose 
 recomendada para a cultura (80 kg ha-1). Jataí-GO, 2018  
 
   

 

 
Figura 7. Teor de Mg do solo em função das doses gesso nas camadas: 20-40        
       cm (A) e 40-60 cm (B). Jataí-GO, 2018  

 

Para as camadas 20-40 e 40-60 cm verifica-se que as médias ajustaram-se a equação 

de regressão linear, ou seja, os teores de Mg2+ reduziram em função das crescentes 
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doses de gesso agrícola (Figuras 7A e 7B). No entando não houve acúmulo dos teores 

de Mg2+ na camada de 40–60 cm, o qual pode ter sido carreado para camadas além 

das camadas estudadas.  

 Mesmo observando redução dos teores de Mg2+ nas camadas 20-40 e 40-60 

cm em função das doses de gesso, houve aumento dos teores do nutriente em relação 

ao ano anterior (Tabela 2). 

 Assim como neste trabalho, Zambrosi et al. (2007) e Soares (2016) verificaram 

que ocorreu lixiviação do Mg2+ com a utilização do gesso agrícola, pois o Ca2+ 

presente substitui o Mg2+ nas cargas negativas do solo, e a presença do sulfato forma 

pares iônicos com o Mg2+ e favorece a lixiviação desse cátion na forma de MgSO4. 

O resumo da análise de variância (Teste F) para os teores de potássio do solo, 

nas camadas de 0-20, 20-40 e 40-60 coletados após a colheita do milho, encontra-se 

na Tabela 8.  Não houve interação entre os fatores estudados para nenhuma camada 

avaliada. 

 

Tabela 8. Resumo da análise de variância (Teste F) para: bloco, gesso, fósforo e 
      suas interações para os teores de K no solo, nas camadas 0-20 cm, 20-40 
      cm e 40-60 cm. Jataí-GO, 2018  

Causas de 
Variação 

0-20 cm 20-40 cm 40-60 cm 

Bloco 0,77 ns 23,50 ** 3,74 * 

Gesso (G) 394,20 -- 5,02 -- 10,43 -- 

Fósforo (P) 1,96 ns 0,13ns 0,64 ns 

G x P 1,63 ns 2,10 ns 1,95 ns 

Regressão Polinomial 

Reg. Linear 560,77 ** 6,38 * 23,46 ** 

Reg. Quadrática 517,29 ** 2,77 ns 5,66 ns 
-- Regressão Polinomial. ** significativo a 1% de probabilidade (p < 0,01). * significativo a 5% de 
probabilidade (0,01 =< p < 0,05).  ns não significativo (p >= 0,05). 

 
Para as camadas 20-40 e 40-60 cm, o ajuste das regressões se deu por meio 

de coeficientes de determinação (R2) muito abaixo do ideal. Sendo assim foi 

considerado apenas o ajuste quadrático para os teores de K+ em função das doses 

de gesso na camada de 0-20 cm (Figura 8). 

Para a camadas 0-20 cm, observa-se que as médias dos teores K+ no solo 

ajustaram á equações de regressão lineares a 1% de probabilidade (Tabela 8). 
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Observa-se também, que os teores de K+ nas respectivas camadas, reduziram 

conforme os incrementos nas doses de gesso 

 
Figura 8. Teor de K do solo em função das doses gesso na camada 0-20 cm.        
      Jataí-GO, 2018  

 

O Ca2+ presente no gesso na forma de sulfato de cálcio pode deslocar o K+ de 

seus sítios nas argilas do solo após sua dissociação e este ser lixiviado pela água de 

irrigação ou de precipitação pluvial (SERAFIM et al., 2012). Outro fator determinante 

na lixiviação de K+ é o poder tampão do solo, relação entre o K+ trocável e o K+ em 

solução. Prezotti & Defilipo (1987) afirmam que o poder tampão de K+ em solos 

altamente intemperizados é considerado baixo, o que pode justificar o comportamento 

do K+ no solo estudado.  

O resumo da análise de variância (Teste F) para os teores de P no solo, nas 

camadas de 0-20, 20-40 e 40-60 cm coletados após a colheita do milho, encontra-se 

na Tabela 9. Observa-se que houve interação entre as doses de gesso e fósforo 

apenas na camada de 0-20 cm. 

Ao desdobrar a interação e analisar as doses de gesso (0, 1, 2, 4 e 8 Mg ha-1) 

dentro de cada dose de P2O5 (0, 40 e 80 kg ha-1) para teores de P no solo, observa-

se ajuste para equação linear positiva na dose de 50 kg ha-1 e quadrática nas doses 

0 e 80 kg ha-1 de P2O5 (Tabela 10). Após derivar as equações quadráticas obteve-se 

o maior teor de P2O5 no solo nas doses 7,09 e 4,22 Mg ha-1 de gesso, respectivamente 

para as doses de 0 e 80 kg ha-1 de P2O5 e para estas doses os valores 

correspondentes de P foram de 19,24 e 10,92 mg dm-3, respectivamente (Figura 9). 

Resultados semelhantes foram encontrados por Vital et al. (2005), que 

avaliando o comportamento de atributos químicos de um solo salino-sódico tratado 
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com gesso e fósforo, observaram aumento dos teores de P no solo em função da 

aplicação de doses de gesso em até 200% da necessidade de gessagem 

recomendada. 

 
Tabela 9. Resumo da análise de variância (Teste F) para: bloco, gesso, fósforo e 
       suas interações para os teores de P no solo, nas camadas 0-20 cm, 20-40 
       cm e 40-60 cm. Jataí-GO, 2018  

Causas de 
Variação 

0-20 cm 20-40 cm 40-60 cm 

Bloco 1,86 ns 4,53 * 13,47 ** 

Gesso (G) 66,96 -- 4,15 -- 3,75 -- 

Fósforo (P) 470,15 ** 9,95 ** 8,26 ** 

G x P 30,30 ** 1,23 ns 2.06 ns 

Regressão Polinomial 

Reg. Linear 234,14 ** 8,97 ** 0,23 ns 

Reg. Quadrática 8,47 ** 0,23 ns 7,81 ** 
-- Regressão Polinomial. ** significativo a 1% de probabilidade (p < 0,01). * significativo a 5% de probabilidade (0,01 
=< p < 0,05).  ns não significativo (p >= 0,05). 

 
 Ao analisar os teores de P no solo, na camada de 0-20 cm, em função das 

doses de P2O5 em todas as doses de gesso aplicada (Tabela 10), nota-se de maneira 

geral, um aumento nos teores de P no solo com as crescentes doses de P2O5. 

 

Tabela 10. Desdobramento da interação entre gesso e fósforo para o teor de P no 
solo       (mg dm-3) da camada de 0-20 cm. Jataí-GO, 2018 

Doses de P2O5 Doses de gesso (Mg ha -1) 

(kg ha-1) 0 1 2 4 8 

   mg dm-3   

0 6.79  b 9,28  b 9,58  b 10,86   c 7,87   c 

40 12,55 a 12,87 a 13,44 a 13,48  b 14,50  b 

80 12,28 a 11,89 a 14,49 a 18,73 a 18,90 a 

CV % 4,68 
As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de 
Tukey a 5% de probabilidade.  
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Figura 9. Teor de P do solo em função das doses gesso na camada de 0-20  cm. 
 0% = ausência de adubação fosfatada. 50% = 50% da dose 
 recomendada para a cultura (40 kg ha-1). 100% = 100% da dose 
 recomendada para a cultura (80 kg ha-1). Jataí-GO, 2018 

 

Avaliando isoladamente a fonte de variação fósforo (P) para os teores de P no 

solo nas camadas de 20-40 e 40-60 cm, observa-se que os teores deste nutriente 

responderam positivamente em função das crescentes doses de fósforo (Tabela 11). 

É importante destacar que mesmo havendo incrementos nos teores de P no 

solo nas camadas de 20-40 e 40-60 cm em função da adubação fosfatada, os mesmos 

permaneceram em níveis muito baixo no solo segundo as tabelas de interpretação da 

análise de solo (SOUSA & LOBATO, 2004). Diferentemente do que ocorreu na 

camada de 0-20 cm, na qual os teores de fósforo apresentaram-se em níveis 

adequado para a dose de 0 kg ha-1 de P2O5 e alto para 40 e 80 kg ha-1 de P2O5 (Tabela 

10). 

 

Tabela 11. Média do teor de fósforo do solo, avaliando-se isoladamente as doses de 
         fósforo, nas camadas: 20-40 e 40-60 cm. Jataí-GO, 2018 

 20-40 cm 40-60 cm 

Doses de P2O5 P2O5 P2O5 

(kg ha-1) (mg dm-3) (mg dm-3) 

0 2,04  b 1,86  b 

40 2,64 a 2,32 ab 

80 2,95 a 2,68 a 

CV% 22,38 24,07 
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 

 

A redistribuição de P no perfil de solo em sistema de plantio direto tem sido 

relatada, e sua ocorrência é atribuída à liberação de ácidos orgânicos, complexação 
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do Al3+ trocável e decomposição das raízes no solo (CORRÊA et al., 2004; PAVINATO 

& ROSOLEM, 2008; LEITE et al., 2016). 

Na Tabela 12 encontra-se o resumo da análise de variância (Teste F) dos teores 

de enxofre do solo. Pode-se observar que houve interação significativa entre os 

tratamentos apenas nos primeiros 20 cm de solo.  

 

Tabela 12. Resumo da análise de variância (Teste F) para: bloco, gesso, fósforo 
          e suas interações para os teores de S no solo, nas camadas 0-20 cm, 20-
          40 cm e 40-60 cm. Jataí-GO, 2018 

Causas de 
Variação 

0-20 cm 20-40 cm 40-60 cm 

Bloco 0,08 ns 0,92 ns 24,61 ** 

Gesso (G) 919,52 -- 152,30 -- 151,00 -- 

Fósforo (P) 0,78 ns 1,96 ns 1,32 ns 

G x P 5,81 ** 4,49 ns 1,90 ns 

Regressão Polinomial 

Reg. Linear 2780,71 ** 597,93 ** 596,80 ** 

Reg. Quadrática 641,77 ** 0,01 ns 2,50 ns 
-- Regressão Polinomial. ** significativo a 1% de probabilidade (p < 0,01). * significativo a 5% de 
probabilidade (0,01 =< p < 0,05).  ns não significativo (p >= 0,05). 
 

Ao desdobrar a interação, verificou-se que os teores de enxofre no solo 

aumentaram em função das crescentes doses de gesso e de fósforo (Tabela 13 e 

Figura 10). Quando se aplicou fósforo na ausência de gesso ou na dose de 1 Mg ha-1 

de gesso, o teor de enxofre no solo aumentou (Tabela 13), pois, o fosfato compete 

pelo mesmo sítio de adsorção no solo com o sulfato, então o fósforo ocupa as cargas 

liberando enxofre para a solução do solo (CASAGRANDE et al., 2003). 

 
Tabela 13. Desdobramento da interação entre gesso e fósforo para o teor de S no 
         solo (mg/dm3) da camada de 0-20 cm, após a cultura do milho. Jataí-GO, 
         2018 

Doses de P2O5 Doses de gesso (Mg ha -1) 

(kg ha-1) 0 1 2 4 8 

   mg/dm3   

0 12,62 b 14,45  b 19,06 a 21,60 a 42,01 a 

40 12,45 b 15,50 ab 20,33 a 22,00 a 40,13 a 

80 16,27 a 17,15 a 18,61 a 20,13 a 40,01 a 

CV % 4,80 
As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de 
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Tukey a 5% de probabilidade 
 
 

 
Figura 10. Teor de S-SO4 do solo em função das doses gesso na camada de 0-20 
 cm.  0% = ausência de adubação fosfatada. 50% = 50% da dose 
 recomendada para a cultura (40 kg ha-1). 100% = 100% da dose 
 recomendada para a cultura (80 kg ha-1). Jataí-GO, 2018 
 

Para as camadas mais subsuperficiais de 20-40 e 40-60 cm, observa-se que 

as médias dos teores de S-SO4 no solo ajustaram às equações de regressão lineares 

a 1% de probabilidade em função dos crescentes doses de gesso se (Tabela 12). 

Observa-se também, que os teores de enxofre nas respectivas camadas, aumentaram 

conforme os incrementos nas doses de gesso (Figuras 11A e 11B). 

O aumento dos teores de S da camada de 0-20 cm até a camada mais profunda 

avaliada (40-60 cm) em função das doses de gesso é explicado pela presença desse 

elemento na composição do gesso agrícola (Tabela 3) e pela alta solubilidade e fácil 

movimentação no perfil do solo por este condicionador (ROSSETTO & SANTIAGO, 

2011). 
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Figura 11. Teor de S do solo em função das doses gesso nas camadas: A) 20-        
        40 cm; B) 40-60 cm. Jataí – GO, 2018  
 

 

4.2.  Análise química foliar  

O resumo da análise de variância (Teste F) para os teores foliares dos 

macronutrientes no híbrido de milho estudado, encontra-se na Tabela 14. Observa-se 

que não houve interação entre os fatores estudados para nenhum dos teores foliares 

de macronutrientes estudados.  

Resultados semelhantes foram observados por Soares (2016) e Caires et al. 

(2003), que verificaram aumento linear nas concentrações de Ca2+ no tecido foliar da 

soja, com as doses de gesso aplicadas, e por Caires et al. (2011), que observaram 

efeito positivo da gessagem sobre o teor foliar de Ca2+ no milho. 

Houve efeito significativo apenas para a fonte de variação doses de gesso para 

os teores foliares de Ca+2 e Mg+2 (Tabela 14). As médias dos teores foliares de Ca+2 

ajustaram-se a equação de regressão linear positiva em função das crescentes doses 

de gesso (Figura 12). 
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Tabela 14. Resumo da análise de variância (Teste F) para: bloco, gesso, fósforo 
         e suas interações para os teores foliares de macronutrientes no milho.  
        Jataí-GO, 2018  

Causas de 
Variação 

N P K Ca Mg S 

Bloco 0,72 ns 8,28 ** 5,23 * 1,44 ns 2,16  ns 2,16 ns 

Gesso (G) 1,07-- 0,68 -- 1,28 -- 4,59 -- 2,05 -- 0,99 -- 

Fósforo (P) 0,04 ns 0,30 ns 0,13 ns 0,77 ns 1,16 ns 1,08 ns 

G x P 0,79 ns 1,18 ns 0,88 ns 1,26 ns 1,23 ns 0,98 ns 

Regressão Polinomial 

Reg. Linear 1,02 ns 0,25 ns 0,68 ns 12,00 ** 2,92 ns 0,20 ns 

Reg. Quadrática 0,01 ns 1,99 ns 2,11 ns 1,74 ns 5,18 * 2,36 ns 
-- Regressão Polinomial. ** significativo a 1% de probabilidade (p < 0,01). * significativo a 5% de 
probabilidade (0,01 =< p < 0,05).  ns não significativo (p >= 0,05). 

 

 

Figura 12. Teor foliar de Ca2+ da cultura do milho em função das doses de gesso. 
         Jataí-GO, 2018  

 

Para os teores do macronutrientes Mg2+, as médias ajustaram-se melhor a 

equação de regressão quadrática em função das doses de gesso, como pode ser 

observado na Figura 13. 
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Figura 13. Teor foliar de Mg2+ da cultura do milho em função das doses de gesso. 
         Jataí-GO, 2018  
 

Após derivar a equação quadrática obteve-se o maior teor foliar de Mg2+ de 2,32 

g kg-1 na dose 2,22 Mg ha-1 de gesso. A redução dos teores foliares de Mg+2 em função 

de doses acima de 2,22 Mg ha-1 de gesso, pode ser explicado pela redução do Mg2+ 

em todas as camadas de solo avaliadas em função das crescentes doses de gesso 

(Figuras 6, 7A e 7B). 

Outros fatores também podem influenciar na diminuição dos teores de Mg2+ com 

o uso do gesso. A relação Ca:Mg é antagônica, ou seja, o aumento da concentração 

de um íon provoca a diminuição, geralmente parcial e reversível, na absorção de outro 

elemento, o qual se combina com o mesmo sítio do carregador para cruzar a 

membrana (MALAVOLTA, 2006; PRADO, 2008).  

A ausência de resposta dos teores foliares de P em função da adubação 

fosfatada (Tabela 14) pode ser explicado pelo estresse hídrico ocorrido no momento 

de maior necessidade de água da cultura do milho segunda safra. 

O resumo da análise de variância (Teste F) para os teores foliares dos 

micronutrientes e proteína bruta (PB%) no híbrido de milho estudado encontra-se na 

Tabela 15. Observa-se que não houve interação entre os fatores para nenhuma das 

variáveis estudadas. Avaliando isoladamente a fonte de variação doses de P2O5, 

verifica-se que também não houve significância para nenhum dos teores foliares de 

micronutrientes estudados (Tabela 15).  
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Tabela 15. Resumo da análise de variância (Teste F) para: bloco, gesso, fósforo e 
suas interações para os micronutrientes: zinco (Zn), manganês (Mn), ferro 
(Fe) cobre (Cu) e proteína bruta (PB%) da análise foliar, determinados no 
estádio de florescimento pleno da cultura do milho, Jataí-GO, 2018  

Causas de 
Variação 

Zn Mn Fe Cu PB% 

Bloco 10,19 ** 9,42  ** 1,60 ns 6,71 ** 0,72 ns 

Gesso (G) 2,64 -- 0,60 -- 1,57 -- 1,63 -- 1,07 -- 

Fósforo (P) 1,03 ns 0,12 ns 1,00 ns 1,14 ns 0,04 ns 

G x P 2,21 ns 1,09 ns 1,15 ns 0.23 ns 0,79 ns 

Regressão Polinomial 

Reg. Linear 10,33 ** 0,49 ns 0,51 ns 0,43 ns 1,02 ns 

Reg. Quadrática 0,25 ns 1,25 ns 5,01 ns 2,83 ns 0,01 ns 
-- Regressão Polinomial. O Teste F não se aplica. ** significativo a 1% de probabilidade (p < 0,01). * 
significativo a 5% de probabilidade (0,01 =< p < 0,05).  ns não significativo (p >= 0,05). 

 

Avaliando isoladamente as a fonte de variação doses de gesso, houve 

significância apenas para as médias dos teores foliares de Zn2+, ajustando-se a 

equação de regressão linear negativa (Figura 14), ou seja, houve redução dos teores 

de foliares de Zn2+ em função das crescentes doses de gesso. 

Figura 14. Teor foliar de Zn2+ da cultura do milho em função das doses de gesso. 
         Jataí-GO, 2018  

 

Este resultado pode ser explicado pelo incremento nos teores foliares de Ca2+ 

em função das crescentes doses de gesso (Figura 12), uma vez que altos teores de 

Ca2+ no solo proporcionam efeito inibitório para a absorção de Zn2+ (MALAVOLTA, 

2006). 
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4.3. Massa de raízes secas. 

 

O resumo da análise de variância (Teste F) para massa de raízes secas (MRS) 

do milho estudado nas camadas de 0 a 20 e 20 a 40 cm, encontra-se na Tabela 16. 

Pode-se observar que houve interação entre os fatores estudados apenas na camada 

de 20-40 cm. As médias da MRS do milho não foram alteradas com as doses de gesso 

aplicadas para nenhuma camada de solo estudada (Tabela 16).  

 
Tabela 16. Resumo da análise de variância (Teste F) para: bloco, gesso, fósforo 
         e suas interações para a massa de raízes secas (MRS).  Jataí-GO, 2018 

Causas de 
Variação 

MSR 

0-20 cm 20-40 cm 

Bloco 2,26 ns 0,36 ns 

Gesso (G) 0,72 -- 0,66 -- 

Fósforo (P) 3,23 * 1,54 ns 

G x P 1,42 ns 0,90 * 

Regressão Polinomial 

Reg. Linear 0,04 ns 0,73 ns 

Reg. Quadrática 2,79 ns 0,18 ns 
-- Regressão Polinomial. ** significativo a 1% de probabilidade (p < 0,01). * significativo a 5% de 
probabilidade (0,01 =< p < 0,05).  ns não significativo (p >= 0,05). 

 

Avaliando as doses de P isoladamente, verifica-se que, somente a massa de 

raízes secas na camada de 0-20 cm apresentou comportamento diferente entre as 

doses avaliadas (Tabela 17). A medida em que houve incrementos nas doses de P2O5 

houve redução da massa de raízes secas, onde as plantas cultivadas nas parcelas 

que receberam 80 kg ha-1 de P2O5 apresentaram redução na massa de raízes quando 

comparadas as plantas que não receberam adubação fosfatada.  

Os menores valores de MRS obtidos possivelmente ocorreram devido a 

modificações no crescimento e arquitetura de raízes, visto que são variáveis que 

interferem diretamente na MSR, os quais foram apontadas por diversos autores como 

resposta às condições de baixa disponibilidade de P (YAN et al., 2001; ALVES et al., 

2002). 

Pereira (2007) avaliando a MSR em várias camadas de solo, observou que na 

presença de doses de gesso os valores de massa seca de raízes tendem a diminuir 

na camada de 0-10 cm e aumentar em camadas mais profundas a 10 cm. Resultados 
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diferentes foram encontrados por Rosolem & Marcello (1998), os quais observaram 

que a baixa disponibilidade de P, induz ao crescimento das raízes em comprimento 

com o consequente aumento na superfície radicular, sem modificar a massa de 

matéria seca das raízes. 

 

Tabela 17. Massa de raízes secas (MRS) do milho na camada de 0-20 cm, avaliando-
         se isoladamente as doses de fósforo, Jataí-GO, 2018 

Doses de P2O5 MRS  

(kg ha-1) g dm-3  

0 8,31 a 

40 7,89 ab 

80 7,01  b 

CV% 21,93 
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. 

 
Ainda para MSR, na interação entre os fatores estudados (Gesso e Fósforo) 

apenas na camada 20 a 40 cm, percebe-se que houve aumento na massa de raízes 

secas de milho com o aumento na disponibilidade de P, somente na dose de 8,0 Mg 

ha-1 de gesso (Tabela 18). 

 
Tabela 18. Desdobramento da interação entre gesso e fósforo para massa de raízes 
         secas de milho da camada de 20-40 cm. Jataí-GO, 2018  

Doses de P2O5 Doses de gesso (Mg ha -1) 

(kg ha-1) 0 1 2 4 8 

   g dm-3   

0 4,23 a 4,44 a 4,20 a 3,87 a 3,63 b 

40 4,65 a 4,25 a 4,70 a 3,49 a 3,66 b 

80 3,84 a 4,46 a 4,06 a 4,22 a 5,25 a 

CV % 16,29 
As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de 
Tukey a 5% de probabilidade.  

 

 

4.4. Componentes da produção do milho  

 

O resumo da análise de variância (Teste F) para os componentes de produção 

do milho encontra-se na Tabela 19. Observa-se que não houve interação entre os 

fatores estudados (G X P) para nenhum dos componentes da produção avaliados.  
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Tabela 19. Resumo da análise de variância (Teste F) para: bloco, gesso, fósforo 
        e suas interações para os componentes de produção no milho. Jataí-GO, 
        2018 

Causas de 
Variação 

Diâmetro 
de 

espigas 

Diâmetro 
de 

Sabugo 

Comp. de  
Grãos 

Comp. de  
Espigas 

Nº. de 
Fileiras 

1000 
Grãos 

Bloco 2,09 ns 2,88 * 11,79 ** 4,68 ** 0,71 ns 12,67 ** 

Gesso (G) 0,85 -- 0,26 -- 0,25 -- 1,52 -- 1,64 -- 0,81 -- 

Fósforo (P) 4,22 * 1,29 ns 2,37 ns 1,84 ns 3,32 * 1,36 ns 

G x P 0,40 ns 0,32 ns 0,38 ns 0,54 ns 0,72 ns 0,44 ns 

 Regressão Polinomial 

Reg. Linear 0,13 ns 0,21 ns 0,64 ns 0,36 ns 0,50 ns 0,41 ns 

Reg. 
Quadrática 

2,24 ns 0,16 ns 0,32 ns 5,46 * 2,76 ns 2,22 ns 

-- Regressão Polinomial. ** significativo a 1% de probabilidade (p < 0,01). * significativo a 5% de 
probabilidade (0,01 =< p < 0,05).  ns não significativo (p >= 0,05). 

 

Verifica-se que, para o fator de variação doses de P2O5, somente os 

componentes diâmetro de espigas e número de fileiras apresentaram 

comportamentos diferentes entre as doses avaliadas (Tabela 19). 

Para o diâmetro de espigas o tratamento que não recebeu adubação fosfatada 

apresentou menor valor em relação aos demais e para o número de fileiras por espiga, 

houve diferença significativa somente entre os tratamentos 0 e 80 kg ha-1 de P2O5 

(Tabela 20). Estes componentes apresentam relação de dependência um com o outro, 

uma vez que o aumento no número de fileiras, normalmente, resulta em espigas com 

maior diâmetro. 

 
Tabela 20. Média de diâmetro de espigas, número de fileiras e produtividade, 

 avaliando-se isoladamente as doses de fósforo, Jataí-GO, 2018  

Doses de P2O5 Diâmetro de Espigas Nº. Fileiras 
(kg ha-1) (cm) (un) 

0  4,46  b 14,27  b 
40 4,56 a 14,39 ab 
80 4,56 a 14,64 a 

CV% 2,96 2,93 
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 

 

O incremento nos componentes diâmetro de espigas e número de fileiras por 

espiga, proporcionado pelos tratamentos com fósforo, deve-se a maior demanda por 
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este nutriente a partir do estádio V6, o qual interfere positivamente no número de 

fileiras de grãos no estádio V8, no comprimento de espigas no estádio V12 e 

consequentemente na produtividade (FANCELLI & DOURADO NETO, 2000). 

Avaliando isoladamente a fonte de variação doses de gesso (Tabela 19), 

verifica-se que houve significância apenas para a componente da produção 

comprimento de espigas. Nota-se que as médias se ajustaram melhor ao modelo de 

equação de regressão quadrática em função do aumento das doses de gesso (Figura 

15), onde se obteve o maior comprimento de espigas de 14,01 cm com aplicação de 

3,28 Mg ha-1 de gesso.  

Amaral et al. (2017) avaliando o comprimento de espigas do milho cultivado em 

segunda safra observaram incremento em função de crescentes doses de gesso (0, 

1, 2, 3 e 4 Mg ha-1), o qual obteve os maiores valores de comprimento de espigas para 

a dose de 4 t ha-1. Resultado diferente foi obtido por Soares (2016), o qual não 

observou efeito do gesso agrícola no comprimento de espigas milho segunda safra, 

entretanto para este autor a distribuição de chuvas foi abundante e uniforme durante 

a condução do experimento. 

 

 
Figura 15. Comprimento de espigas da cultura do milho em função das doses de 
         gesso agrícola. Jataí-GO, 2018 

 

4.5. Produtividade de grãos de milho. 

O resumo da análise de variância (Teste F) para a produtividade de grãos de 

milho encontra-se na Tabela 21. Não houve interação entre as fontes de variação 

estudadas. Porém, é possível notar que houve efeito significativo isolado para as 

doses de gesso e P.  
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Tabela 21. Resumo da análise de variância (Teste F) para: bloco, gesso, fósforo 
         e suas interações para a produtividade de grãos de milho.  Jataí-GO, 2018 

Causas de 
Variação 

Produtividade 

(kg ha-1) 

Bloco 2,39 ns 

Gesso (G) 4,34 -- 

Fósforo (P) 4,05 * 

G x P 2,10 ns 

Regressão Polinomial 

Reg. Linear 3,00 ns 

Reg. Quadrática 10,86 ** 
-- Regressão Polinomial. ** significativo a 1% de probabilidade (p < 0,01). * significativo a 5% de 
probabilidade (0,01 =< p < 0,05).  ns não significativo (p >= 0,05). 

 

Avaliando isoladamente as doses de P2O5 para a produtividade (Tabela 22), 

assim como aconteceu para os dois componentes da produção mencionados na 

Tabela 19, observa-se incrementos nesta variável a medida em que houve aumento 

na disponibilidade de P via adubação. O tratamento que recebeu 80 kg ha-1 de P2O5, 

mostrou-se superior ao tratamento com ausência de adubação fosfatada (Tabela 22). 

Estes resultados podem ser explicados pelos aumentos observados para o diâmetro 

de espiga e número de fileiras (Tabela 19), uma vez que ambos ajudam a compor a 

produtividade de grãos de milho. 

 

Tabela 22. Produtividade de grãos de milho, avaliando-se isoladamente o fator de 
         variação P. Jataí-GO, 2018  

Doses de P2O5 Produtividade 
(kg ha-1) (kg ha-1) 

0 1.778,56  b 
40 1.886,44 ab 
80 1.935,49 a 

CV% 9,56 
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Avaliando isoladamente a produtividade de grãos de milho em função das 

doses de gesso, nota-se ajuste ao modelo de equação quadrática em função do 

aumento das doses de gesso (Figura 16), onde se obteve a máxima produtividade, 

2.054,9 kg ha-1, com aplicação de 4,38 Mg ha-1 de gesso. 
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Figura 16. Produtividade da cultura do milho em função das doses de gesso. Jataí, 
         GO, 2018 

  
Em condições de estresse hídrico, como ocorreu neste trabalho, a 

produtividade de grãos de milho respondeu a aplicação de gesso agrícola além da 

dose recomendada pela fórmula NG = 5 x g kg-1 de argila, que para esta pesquisa é 

de 2,93 Mg ha-1 de gesso.  

Os baixos valores da produtividade de milho segunda safra encontrados neste 

trabalho deve-se ao longo período de estresse hídrico, totalizando 65 dias com 

precipitação acumulada de 46,1 mm entre os estádios V6 e enchimento de grãos 

(Figura 2). 

Soares (2016) não observou efeito do gesso agrícola na cultura da soja e do 

milho segunda safra, em ano de boa distribuição de chuvas, diferentemente de Amaral 

(2017), que na ausência de estresse hídrico observou em ensaio também conduzido 

com Latossolo Vermelho Distroférrico em ano de boa distribuição de chuvas, 

avaliando a produtividade do milho cultivado em segunda safra em função das 

crescentes doses de gesso (0, 1, 2, 3 e 4 Mg ha-1) observaram incremento linear na 

produtividade, sendo observada a produtividade de 6.480 kg ha-1 com a dose de 4 Mg 

ha-1. 

Sousa et al. (2005) observaram a maior produtividade de milho de  

5.525 kg ha-1 na dose de 1 t ha-1 de gesso, enquanto que Caires et al. (2004) 

verificaram maior incremento de produtividade na dose de 9 t ha-1 de gesso em um 

Latossolo Vermelho Distrófico. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os baixos valores da produtividade obtida neste experimento devem-se a baixa 

disponibilidade hídrica (Figura 2) no momento de maior necessidade de água da 

cultura, portanto destaca-se uma condição ambiental atípica da região de cultivo. O 

longo período de estresse hídrigo interferiu negativamente para que a cultura não 

expressasse todo o seu potencial produtivo, dificultando o crescimento radicular e a 

absorção de nutrientes com destaque para o P. 

Para recomendações agrícolas mais precisas de gesso, é importante a 

avaliação de outras variáveis do solo, além das que são usualmente avaliadas, uma 

vez que tem sido comum encontrar respostas das culturas a esse condicionador 

mesmo em áreas que não se enquadram nos itens citados na literatura como teores 

de Ca2+ e Al3+ na camada de 20 a 40 cm. Desta forma, torna-se necessário mais 

pesquisas no que tange ao gesso agrícola e suas interações com fatores 

edafoclimáticos, para a elaboração de novas fórmulas de recomendação no futuro.   

 
 
6. CONCLUSÕES 
 

1. O efeito residual do gesso (16 meses após a sua aplicação) não proporciona 

aumento na eficiência da adubação fosfatada para a cultura do milho segunda safra. 

2. Em condições de estresse hídrico, a produtividade de grãos de milho 

responde a aplicação de gesso agrícola além da dose recomendada pela fórmula NG 

= 5 x g kg-1 de argila, que para esta pesquisa é de 2,93 Mg ha-1 de gesso.  

3. O fósforo proporciona incrementos na produtividade de grãos de milho 

somente quando da aplicação de 100% da dose recomendada (80 kg ha-1 de P2O5).  
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