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e maneira geral os solos brasileiros apresentam elevada acidez de corrente da al;ao
de fatores relacionados aos processos de formal;ao do solo e exportal;ao de cations
pelas culturas. No caso espedfico dos Argissolos, as principais limital;oes das carac-
teristicas quimicas sao a baixa fertilidade natural, forte acidez e alta satural;ao por
aluminio (Strek et. aI, 2008). Nessas condil;oes se faz necessario a neutralizal;ao dos

efeitos deleterios da acidez do solo na zona de exploral;ao das raizes para todo 0 ciclo da rotal;ao.
Portanto, quando da implantal;ao de sistemas de rotal;ao de culturas, 0 manejo da acidez do solo
tem de considerar alguns fatores, principalmente as diferenl;as fisio16gicas das especies envolvidas
(Kaminsk, 1989), influenciando direta e distintamente a resposta a calagem. Nesse contexto, as·
respostas de leguminosas como 0 feijao e a soja diferem daquelas de gramineas como 0 milho.
Por outro lado, a calagem excessiva pode levar a deficiencia demicronutrientes como 0 zinco.
Nesse sentido, a escolha dos corretivos da acidez deve considerar alem dos indicadores tecnicos
do corretivo (PRNT e PN) a possibilidade de combinar fontes calc arias de forma a atender as
exigencias do sistema de culturas, principalmente a relal;ao Ca/Mg no solo e na planta, bem como
fornecer micronutrientes em niveis equilibrados ao sistema de culturas.

o calcario de xisto (MBRI3) e constituido de lentes de rocha calcaria que se situam, se-
gundo a coluna estratigrafica da Formal;ao Irati - Membro Assistencia, imediatamente abaixo
da 1a camada de xisto (folhelho pirobetuminoso) e sao originadas de material precipitado por



agentes quimicos. 0 Membro Assistencia se caracteriza pela presen<;:a de folhelhos cinza-escuros
nos quais se intercalam folhelhos pretos pirobetuminosos associados a lentes de calGirios creme
e cinza-escuros, dolomiticos. Estas lentes, na cadeia produtiva san consideradas como material
esteril, pois nao apresentam teor de oleo adequado ao processamento. Assim, a MBRI3, alem
de corrigir a acidez do solo, constitui-se em importante fonte de macronutrientes secundarios
(Ca, Mg e S), de micronutrientes (Cu, Fe, Mn e Zn) e de nutrientes beneficos (Si e Se), alem de
carbono organico constituindo-se em uma matriz fertilizantes valorizada por sua complexidade
e1ementar. Nesse cenario, 0 presente estudo teve como objetivo avaliar a eficiencia da MBR13 na
produtividade de graos de dois sistemas de culturas: Sistema 1: soja-milho-feijao e Sistema 2: milho-
feijao-soja, em Sao Mateus do Sul-PR.

o experimento foi conduzido em condi<;:oesde campo em Sao Mateus do Sul-PR, em area
experimental da parceria Embrapa Clima Temperado/Petrobras-SIX e solo classificado como
Argissolo vermelho distrofico. Os tratamentos foram os seguintes: Tl - 10 t ha-I da MBRI3; T2-
6,8 t ha-I de ca1cario dolomitico (CD, necessidade de ca1cario para e1evar a satura<;:aopor bases a
60 %); T3 - 6,8 t ha-I da MBRI3; T4 - 3,4 t ha-I da MBR13 + 3,4 t ha-I de CD e T5 - Sem aplica<;:ao
de corretivo. Com exce<;:aodo T4, todos os demais tratamentos foram incorporados na profun-
didade de 20 em por ocasiao da implanta<;:ao do experimento, emjulho de 2005 (safra 05/05).
No caso do T4 a primeira aplica<;:aoocorreu na implanta<;:ao, utilizando CD na dose de 3,4 t ha-I,
tendo sido complementado com a MBRI3, na mesma dose, em superficie, antes da semeadura
do milho, em outubro do mesmo ann (safra 05/06).0 delineamento experimental adotado foi
em bloc os casualizados com 3 repeti<;:oes e 5 tratamentos. As doses de 10 t ha-I da MBR13 e 6,8 t
ha-I de CD foram utilizadas como forma de elevar a satura<;:aopor bases para 60 %. A compara<;:ao
de medias, para a variavel produtividade degraos foi atraves do teste de Tukey a 5 %, para cada
sequencia de cultivo testada.

Sistema 1
Os resultados demonstraram produtividades similares da cultura da soja (safra 05/06)

quando do uso da MBR13 na calagem, independentemente da estrategia adotada (efeito imediato
da calagem ou residual nos cultivos seguintes) (Tabela 1). 0 milho, avaliado no segundo cultivo
de verao (safra 06/07), tambem foi beneficiado pela calagem, principalmente com a dose de
6,8 t ha-I da MBRI3. Ja a cultura do feijao nao respondeu aos tratamentos de calagem apos dois
anos da aplica<;:aodos tratamentos (safra 07/08) (Tabela I). Em rela<;:aoaos incrementos na pro-
dutividade em decorrencia da calagem, estes corresponderam a 17 e 22 sacos de soja e de milho,
respectivamente,justificando a pratica deste tipo de rochagem. Os tratamentos com MBR13 (Tl,
T3 e T4) proporcionaram produtividade de graos estatisticamente iguais ao tratamento padrao,
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T2, constitufdo unicamente de CD de efeito nipido. Os resultados indicaram que a MBR13 e uma
alternativa vi<ivelpara a corre<;ao da acidez do solo e para 0 fornecimento de micronutrientes em
sistemas de rota<;ao de culturas.

Sistema 2
A cultura do milho (safra 05/06) nao foi afetada pela calagem (Tabela 1). Tais resultados

devem ser visto com cautela dado os niveis medios de produtividade alcan<;ados (5.981 kg ha-1).

Jei a cultura do feijao (safra 06/07) respondeu positivamente a calagem, exceto na dose de
6,8 t ha-1 da MBR13. Para as demais estrategias os resultados foram similares e expressivos em
rela<;ao a corre<;ao da acidez (em torno de 3,0 t ha-1 de graos contra 1,8 t ha-1 sem corretivo). A
soja (safra 07/08) tambem respondeu positivamente a calagem, ap6s dois anos da aplica<;ao dos
tratamentos (Tabela 1). Do ponto de vista da eficiencia agronomica verifica-se semelhan<;as en-
tre as produtividades de soja obtida com a dose recomendada de CD (T2) e metade desta dose
aplicada na implanta<;ao (3,4 t ha de CD) complementada com MBR13 na mesma dose, porem
aplicada antes da semeadura do milho (T4).

Pelos resultados alcan<;ados, a estrategia preconizada para 0 tratamento 4 pode ser de fun-
damental imporcincia para as regioes pr6ximas ao municipio de Sao Mateus do Sul-PR, devido
aos men ores custos de transporte (menor discincia em rela<;ao ao local de origem da MBR13). Os
resultados obtidos confirmam 0 potencial corretivo da acidez do solo pela MBR13, sendo que tais
resultados entio diretamente relacionados com os sistemas de culturas adotados. Por outro lado,
o processo de corre<;ao da acidez por si s6 po de ocasionar desequilfbrios irrepareiveis no sistema
solo-planta. Como conseqiiencias serao necesseirias maiores doses de fertilizantes para "reequili-
brar 0 sistema", aumentando a dependencia de insumos, principalmente micronutrientes. Desse
modo, os resultados agronomicos positivos encontrados com a aplica<;ao isolada e/ou combinada
da MBR13 com CD, podem ser explicados nao somente pela constitui<;ao qufmica elementar
daquela matriz (Ca, Mg, S, Si e outros micronutrientes), mas tambem pela sua composi<;ao orga-
nica e minera16gica. A calagem como uma das formas mais comuns de rochagem po de interferir
drasticamente nas intera<;oes entre elementos como, por exemplo 0 Mg, que atua na absor<;ao do
f6sforo (Malavolta et AL, 1997) ou ainda 0 papel do silfcio na dessor<;ao do f6sforo e a oxida<;ao
do S atuando na solubiliza<;ao de fosfatos naturais (Moreira & Siqueira, 2006).



Tabela 1. Prbdutividade de graos das culturas do Sistema 1 (soja-milho-feijao) e do Sistema 2 (milho-feijao-soja), em
funliao da correliao da acidez com CD e/ou MBR13, em urn Argissolo vermelho distrofico, em Sao Mateus do Sul-PR.

Milho
Feijao
Soja

2005·2006
2006·2007 10.487A 10.251A 8.602A
2007·2008

Mllho
Feijao
Soja

2005·2006
2006·2007 2.990A
2007·2008

(1) Medias seguidas pela mesma letra, na linha, niio diferem entre si (Tukey 5 '!o). (~ (;oJ = coeficiente de varia~iio experimental; Ftrat =
Estatistica F para tratamentos- ns: niio significativo, ** significativo a 1 '!o.

Os resultados foram influenciados pelos sistemas de culturas adotados. A MBR13 apresentou
potencial de correc;:ao da acidez do solo e proporcionou produtividade de graos dos sistemas de
culturas semelhantes aos de fontes tradicionais de corretivos.
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