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RESUMO 

Marcelo Vicensi. Adubação nitrogenada na cultura da aveia preta (Avena strigosa) e efeito 

residual de gesso agrícola em sistema plantio direto. 

 

O gesso agrícola (CaSO4.2H2O) fornece cálcio (Ca2+) e enxofre (S-SO4
2-) ao solo, o que 

combinado à redução da atividade tóxica do alumínio (Al3+) aumenta o crescimento das raízes, 

sobretudo em profundidade, beneficiando a absorção de água, nutrientes e a produtividade das 

culturas. Embora haja trabalhos sobre seu uso na produção de grãos no Brasil, pouco se sabe 

sobre os efeitos em sistemas com culturas forrageiras. O nitrogênio (N), por sua vez, é essencial 

a todas as plantas, mas como sofre lixiviação, pode ser mais absorvido se houver maior 

crescimento radicular. Neste trabalho, avaliaram-se doses de gesso e N na fertilidade de um 

Latossolo Bruno sob Sistema Plantio Direto, no enraizamento das plantas, na produtividade e 

na qualidade da forragem de aveia preta, bem como no desempenho da soja (Glycine max (L.) 

Merrill) cultivada em rotação. Trata-se de um estudo de longa duração com cinco doses de 

gesso nas parcelas (0, 3, 6, 9 e 12 Mg ha-1), e que nas safras de 2015 e 2016 recebeu três doses 

de N em subparcela (N0 = sem N, N50 = 50 kg ha-1 de N; N100 = 100 kg ha-1 de N), por ocasião 

do perfilhamento dos cultivos de aveia preta. O solo foi amostrado após a adubação nitrogenada 

(adubação-N) da aveia preta, em camadas estratificadas até 80 cm, e da cultura avaliou-se a 

produtividade e qualidade bromatológica da forragem, teor e exportação de nutrientes, o rebrote 

e seu potencial de ciclagem de nutrientes. Em 2016, avaliou-se o enraizamento da aveia preta 

nas três doses de N, mas, neste caso, somente nas doses 0 e 6 Mg ha-1 de gesso, por meio de 

imagens das raízes nas camadas de 0-20, 20-40, 40-60 e 60-80 cm, obtidas com “scanner” de 

raízes e tubos de acrílico (minirizotron), com as quais determinou-se comprimento, área 

superficial, volume e diâmetro médio radiculares. Nos cultivos de soja foram avaliados os 

teores de nutrientes nas folhas e a produtividade. Os resultados foram submetidos às análises 

de variância, regressão (gesso) e teste de Tukey (N), ao nível de 5% de significância. Os efeitos 

residuais do gesso foram de redução dos teores de Al3+ e aumento dos de Ca2+ e S-SO4
2- em 

todas as camadas de solo, mas sem afetar o pH, a acidez potencial (H+Al), o potássio (K+) e o 

fósforo (P) do solo. Os teores de magnésio (Mg2+) diminuíram com a gessagem, em todas as 

camadas. A adubação-N aumentou os teores de N mineral (NO3
- e NH4

+) até 60 cm, reduziu o 

pH do solo e aumentou os teores de Al3+ na camada de 0-10 cm. O uso do gesso resultou em 

aumento de comprimento, área e volume radiculares da aveia preta em todas as camadas 
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avaliadas. A adubação-N não afetou o enraizamento nas camadas de 0-20 e 20-40 cm, porém, 

nas camadas de 40-60 e 60-80 cm o tratamento sem adubação-N apresentou maiores valores de 

comprimento, área e volume de raízes. Não houve efeito dos tratamentos no diâmetro radicular. 

O uso de gesso aumentou os teores de Ca e S e reduziu os de Mg na forragem e no rebrote da 

aveia preta e nas folhas da soja. A adubação-N aumentou os teores de N e Ca nas duas safras 

de aveia preta, e reduziu os de P nos tecidos das duas culturas, em todas as safras. A 

produtividade de matéria seca (MS) de forragem, do rebrote e total da aveia preta responderam 

positivamente às doses de gesso e N, o que se refletiu proporcionalmente na exportação 

(forragem) ou extração (rebrote) de nutrientes. Os valores de fibras em detergente neutro e 

hemicelulose baixaram e a digestibilidade da forragem da aveia preta aumentou com a 

adubação-N, sem efeitos da gessagem. Não houve efeito significativo das doses de gesso e de 

N na aveia sobre a produtividade da soja. Conclui-se que o uso de gesso melhorou a fertilidade 

do solo, e aumentou o enraizamento da aveia preta em 2016 (0 vs. 6 Mg ha-1 de gesso), bem 

como a produtividade de forragem e de rebrote da aveia preta em 2015 e 2016. A lixiviação de 

Mg2+ do solo deve ser monitorada, pois nas maiores doses de gesso é limitante ao desempenho 

das culturas. A adubação-N de cobertura aumentou a produtividade e a qualidade bromatológica 

da forragem de aveia preta após a soja, mas praticamente não houve diferenças entre as doses 

de 50 e 100 kg ha-1 de N para a forragem. A dose de 100 kg ha-1 de N, entretanto, resultou em 

maior produtividade de MS de rebrote e MS total da aveia, significando maior cobertura do 

solo (palha) para o SPD e maior extração e potencial de ciclagem de nutrientes na área, porém 

sem resposta significativa da soja sucessora em duas safras consecutivas. 

 

Palavras-Chave: Fosfogesso, ureia, adubação de cobertura. 
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ABSTRACT 

Marcelo Vicensi. Nitrogen fertilization of black oat (Avena strigosa) and residual effect of 

phosphogypsum under no-till system. 

 

Phosphogypsum (PG) (CaSO4.2H2O) provides calcium (Ca2+) and sulfur (S-SO4
2-) to the soil, 

which combined to the reduction on the toxic activity of aluminum (Al3+) results increases root 

growth, especially in depth, with benefits in water and nutrient absorption and crop yield. 

Although there are plenty studies on PG use for grain crop production in Brazil, the effects on 

systems with forage crops are less known. Nitrogen (N), in turn, is essential to all plants, and 

as it undergoes leaching, increased root growth may improve its absorption. The objective of 

this study was to evaluate the effects of PG and nitrogen rates on the soil fertility of a Typic 

Hapludox under no-till, on plant rooting, yield and quality of forage black oat, as well as on the 

performance of soybean (Glycine max (L.) Merrill) cultivated on rotation. This is a long-term 

study with five rates of PG (0, 3, 6, 9 and 12 Mg ha-1) applied to the plots, which were split 

(split-plot design) to receive three N rates (without N, 50 kg ha-1 of N; 100 kg ha-1 of N) at 

tillering stage of oat in 2015 and 2016 winter seasons. The soil was sampled in stratified layers 

up to 80 cm soon after N-fertilization. Oat was evaluated by means of forage yield and 

bromatological quality, nutrient content and exportation, regrowth and nutrient recycling 

potential. In 2016, root growth of oat plants was evaluated for the three N rates, but in this case 

only for 0 and 6 Mg ha-1 of PG. Root images of the 0-20, 20-40, 40-60 and 60-80 cm layers, 

collected with a root scanner and acrylic tubes (minirhizotron), were used to determine the 

length, surface area, volume and mean diameter of roots. Soybean was evaluated by its leaf 

nutrient content and grain yield. Results were submitted to analysis of variance and regression 

(PG rates), and Tukey test (N rates), to the level of 5% of significance. Residual effects of PG 

were reduction of Al3+ levels and increase on Ca2+ and SO4
2- levels in all soil layers. There was 

no PG effect on pH, potential acidity (H + Al), potassium (K+) and phosphorus (P). Magnesium 

(Mg2+) levels were decreased in all layers. Nitrogen fertilization increased soil mineral N (NO3
- 

and NH4
+) up to 60 cm depth, reduced the soil pH and increased Al3+ level at 0-10 cm. The use 

of PG increased resulted in increased length, area and volume of oat roots in all evaluated layers. 

The N rates had no effect on rooting in the 0-20 and 20-40 cm layers, but higher values of 

length, area and volume of roots occurred with the control without N in the 40-60 and 60-80 

cm layers. Treatments did not affect root diameter. The contents of Ca and S were increased 
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and the ones of Mg were decreased by PG rates on the forage and regrowth of oat, as well as 

on the leaf tissue of soybean. The N-fertilization increased the contents of N and Ca on oat 

tissues, and reduced the ones of P of both crops in all seasons. The yield of forage, regrowth 

and total dry matter (DM) of oat responded to gypsum and N rates, with proportional effects on 

exportation (forage) and accumulation (regrowth) of nutrients by plants. The values of neutral 

detergent fiber (NDF) and hemicellulose decreased and the ones of digestibility increased in 

oat forage with N-fertilization, but no effect was recorded for PG. Soybean yield was not 

affected by PG nor N rates. It may be concluded that PG use increased soil fertility and root 

growth of black oat in 2016 (0 vs. 6 Mg ha-1 of PG), as well as yield of forage and regrowth in 

2015 and 2016. Magnesium leaching should be monitored, once under higher PG rates it is 

limiting for crop performance. The use of N at tillering increased yield and bromatologic quality 

of oat forage after soybean crop, but almost no significant difference between 50 and 100 kg 

ha-1 of N occured for forage. However, he 100 kg ha-1 of N resulted in higher yield of oat 

regrowth and total oat above ground DM, meaning better soil cover (mulch) for no-till system 

and higher nutrient extraction and recycling potential in the area, although succeeding soybean 

showed no significant response in two seasons in a row. 

 

Keywords: Calcium sulphate, urea, topdressing. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

O Centro-Sul Paranaense apresenta boas condições edafoclimáticas para agricultura de 

alto rendimento na produção de grãos, tanto no verão quanto no inverno, mas no atual contexto 

de baixa lucratividade com os cereais de inverno e busca por intensificação do uso das terras, 

mais produtores têm adotado sistemas integrados de produção, nos quais se produz grãos no 

verão, com cultivo de soja ou milho normalmente, e no inverno se cultiva forrageiras anuais, 

para pastejo ou produção de forragem. 

Para alcançar o atual nível de desenvolvimento do agronegócio, os produtores adotaram 

novas técnicas de manejo do solo, sobretudo a partir de 1970, com a introdução do Sistema 

Plantio Direto (SPD), um sistema conservacionista cuja sustentabilidade se dá pelo não 

revolvimento do solo, rotação de espécies e cultivo intensivo de plantas, ou seja, o solo 

permanece coberto (VEZZANI e MIELNICZUK, 2009). No Paraná, estado pioneiro na adoção 

do SPD, a área cultivada sob esse sistema é de 3,7 milhões de hectares (IBGE-SIDRA, 2016). 

Em função do tempo longo de adoção, muitas áreas sob SPD apresentam estratificação 

de atributos químicos do solo, com maior acidez e menor fertilidade em subsuperfície, já que a 

correção da acidez não ocorre homogeneamente no solo, devido à não incorporação dos 

corretivos e à limitada mobilidade do calcário, que no SPD permanece na superfície. Fatores 

como falta de rotação de cultuas e de adubação verde, compactação do solo, entre outros, 

agravam a estratificação, e neste cenário o gesso agrícola tem sido adotado como complemento 

para o manejo da fertilidade, com efeitos positivos sobre os atributos químicos do solo e sobre 

as culturas, sobretudo poáceas, que normalmente respondem em produtividade à aplicação de 

gesso agrícola em áreas de SPD. 

O gesso agrícola, que é um resíduo das industrias de fertilizantes fosfatados, devido a 

sua solubilidade, mesmo se aplicado em superfície percola no perfil e melhora as condições de 

desenvolvimento radicular. Com a dissociação do sal CaSO4.2H2O contido no gesso, há o 

fornecimento de Ca2+ e S-SO4
2- ao solo, promovendo-se a formação de espécies químicas 

menos solúveis de Al3+, como Al2(SO4)3 e KAl(SO4)2 por exemplo, o que reduz a atividade 

tóxica desse elemento para as raízes das plantas, sobretudo nas camadas mais profundas (ZOCA 

e PENN, 2017, CAIRES et al., 2016), favorecendo a absorção de água e nutrientes pelas raízes, 

bem como o aproveitamento e a ciclagem de nutrientes. 

O N é um dos principais nutrientes que limitam a produtividade das lavouras, devido à 

alta demanda pelas plantas. De forma natural, a matéria orgânica do solo (MOS) é a principal 
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fonte estável deste nutriente no solo, mas nesta forma nem sempre o N está disponível, uma vez 

que a MOS precisa ser mineralizada para que o N seja biodisponível para as plantas. Devido a 

essa e outras dinâmicas no solo, o N é um dos elementos mais estudados na produção agrícola. 

O N na forma de amônio (NH4
+) advém da mineralização da MOS e do uso de 

fertilizantes amoniacais. Além de ser absorvido por plantas e microorganismos, em solos 

aerados o NH4
+ sofre nitrificação, transformando-se em nitrato (NO3

-), que também é absorvido 

ou pode ser perdido, na forma de gás por meio da desnitrificação ou na forma de íons 

dissolvidos na água de percolação (lixiviação), pois é um ânion de alta mobilidade no solo 

(CANTARELLA, 2007), indo parar em camadas profundas do perfil onde a presença de raízes 

e sua recuperação pelas plantas são menores. 

As fabáceas realizam associações eficientes com bactérias diazotróficas, e delas obtêm 

a maior parte do N que necessitam. Já as poáceas realizam associações menos eficientes e 

precisam de doses maiores de N na adubação para atingir bons níveis de produtividade, o que 

se agrava pelo fato de que parte do N dos adubos se perde por lixiviação ou volatilização. 

Poáceas, no entanto, são mais responsivas ao uso de gesso agrícola, sobretudo em áreas de SPD, 

normalmente devido ao maior crescimento radicular e absorção de água. Logo, a gessagem 

pode apresentar efeito sinérgico em relação à adubação-N de poáceas, pois o melhor 

enraizamento das plantas pode potencializar a recuperação do N da fração percolada para as 

camadas mais profundas do perfil. 

Em sistemas integrados de produção típicos do Sul do Brasil, além das culturas 

graníferas, gramíneas forrageiras em rotação como a aveia preta podem se beneficiar do uso do 

gesso agrícola, sendo importante avaliar o efeito dessa prática sobre a resposta das culturas à 

adubação-N. Como pode haver efeitos tanto na produtividade de parte aérea das plantas 

(forragem) quanto na sua qualidade nutricional para os animais, e ambas características 

interessam ao produtor, é necessário avaliar não só a produtividade mas também a qualidade 

bromatológica do material colhido como forragem. 

Havendo prodominância de áreas sob SPD de longa duração, e considerando que há 

poucos estudos interagindo o uso de gesso agrícola com a adubação nitrogenada em culturas 

forrageiras invernais anuais, o presente trabalho foi proposto. 
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3. HIPÓTESES 

As hipóteses deste estudo são: (i) o efeito residual do uso gesso agrícola, em área de 

SPD, pode melhorar os atributos químicos de fertilidade no perfil do solo e o desempenho da 

aveia preta forrageira, mesmo seis a sete anos após sua aplicação; (ii) há interação sinérgica 

entre a gessagem e a adubação nitrogenada na produtividade e qualidade bromatológica da 

forragem de aveia preta em rotação com a soja. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral  

 O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a combinação dos efeitos da gessagem e da 

adubação nitrogenada sobre o desempenho da aveia preta forrageira em rotação com a soja em 

área de SPD. 

3.2. Objetivos específicos 

 Avaliar doses de N em cobertura na aveia preta sobre atributos químicos do solo e sobre 

o crescimento de raízes e de parte aérea da aveia preta em sucessão à soja, em área de SPD sob 

efeito residual de gessagem. 

 Avaliar doses de N em cobertura na aveia preta sobre a produtividade, eficiência de uso 

do N (EUN) e qualidade da forragem, em área de SPD sob efeito residual de gessagem. 

Avaliar os efeitos de doses de nitrogênio em cobertura na aveia preta sobre o rebrote 

após a colheita de forragem, o potencial de reciclagem de nutrientes e o desempenho da soja 

sucessora em área de SPD sob efeito residual de gessagem. 

 Determinar doses de gesso agrícola e de nitrogênio em cobertura na aveia preta 

forrageira para máxima eficiência na produção de forragem e rebrote (palhada), bem como da 

soja em rotação, em área de SPD sob efeito residual de gessagem. 
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4. CAPÍTULO I - FERTILIDADE DO SOLO, CRESCIMENTO DE RAÍZES E PARTE 

AÉREA DE AVEIA PRETA SOB DOSES DE GESSO AGRÍCOLA E NITROGÊNIO 

EM ÁREA DE PLANTIO DIRETO 

4.1. Resumo - O gesso agrícola é fonte de Ca2+ e S-SO4
2- para o solo e seu uso favorece o 

crescimento radicular das plantas, podendo beneficiar a produção das culturas. Em poáceas 

como as aveias, muitos estudos se concentram na adubação nitrogenada (adubação-N), havendo 

carência de estudos sobre os efeitos da gessagem e, sobretudo, sua interação com a adubação-

N. Neste trabalho, avaliou-se a aplicação de doses de N na aveia preta sobre atributos químicos 

do solo e sobre o crescimento de raízes e de parte aérea da aveia preta em sucessão à soja, em 

área de SPD sob efeito residual de gessagem. Trata-se de um estudo de longa duração, em que 

se avaliam cinco doses de gesso agrícola: 0, 3, 6, 9 e 12 Mg ha-1. Nos invernos de 2015 e 2016 

cultivou-se a aveia preta, subdividindo-se as parcelas para aplicar três doses de N em cobertura: 

zero (N0), 50 (N50) e 100 (N100) kg ha-1 de N. Em 2016, avaliou-se o enraizamento da aveia 

preta nas doses de 0 e 6 Mg ha-1 de gesso e nas três doses de N, até 80 cm de profundidade. A 

matéria seca de parte aérea (MSPA) da aveia preta foi avaliada em dois cortes por safra, e o 

solo foi amostrado após a aplicação do N em cobertura em cada safra, em camadas estratificadas 

também até 80 cm. Os resultados foram submetidos às análises de variância e regressão (gesso) 

e teste de Tukey (N), ao nível de 5% de significância. Nas duas safras, o gesso aumentou os 

teores de Ca2+ e S-SO4
2- e reduziu os de Mg2+ em todas as camadas de solo, e a adubação-N 

aumentou os teores de NO3
- e NH4

+ no perfil. O gesso aumentou o comprimento, a área e o 

volume de raízes entre 0 e 80 cm de profundidade, e a adubação-N reduziu o enraizamento entre 

40 e 80 cm. A MSPA da aveia preta respondeu com doses de máxima eficiência de 7,94 e 6,78 

Mg ha-1 de gesso em 2015 e 2016, estimando-se produtividades de 8,45 e 6,87 Mg ha-1 de 

MSPA, respectivamente. A adubação-N aumentou a MSPA na ordem 0 < 50 < 100 kg ha-1 de 

N. Em duas safras de aveia preta sem restrição hídrica, ambas em sucessão à soja, não houve 

interação significativa gesso vs. N. A melhoria de atributos de fertilidade do solo e o maior 

crescimento de raízes e de parte aérea de aveia preta em resposta ao gesso são indicativos de 

que o mesmo tem potencial positivo no manejo da fertilidade do solo em áreas cultivadas com 

aveia preta sob SPD, devendo ser melhor estudado. Mesmo em sucessão à soja, cujos resíduos 

são fontes de N, a maior dose de N estudada resultou em maior produtividade da aveia preta. 

Palavras-Chave: Fosfogesso, enraizamento, Avena strigosa. 
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SOIL FERTILITY, GROWTH OF ROOTS AND ABOVE GROUND PART OF 

BLACK OAT UNDER PHOSPHOGYPSUM AND NITROGEN RATES IN NO-TILL 

4.2. Abstract - Phosphogypsum (PG) is a source of Ca2+ and S (SO4
2-) to the soil and its use 

favors plant root growth, which may benefit crop yield. In poaceae crops like oats, many studies 

focuse on nitrogen fertilization (N-fertilization), and fewer studies are dedicated to the effects 

of gypsum, as well as to its interaction with N-fertilization. In this paper, the effects of N-

fertilization rates on black oat were evaluated in terms of soil (Typic Hapludox) chemical 

attributes, root growth and above ground dry matter (DM) yield following soybean crop, in a 

no-till area under residual effect of PG. This is a long-term study set up at Guarapuava, Paraná 

State, Brazil, in which five PG rates are under evaluation: 0, 3, 6, 9 and 12 Mg ha-1. In 2015 

and 2016 winter seasons, black oat was cultivated and plots were split to apply three N rates as 

topdressing: zero, 50 and 100 kg ha-1 of N. In 2016, oat rooting was evaluated (minirhizotron) 

for 0 and 6 Mg ha-1 of PG rates and the three N rates, up to 80 cm depth. The above ground DM 

of oat was evaluated with two cuts per season, and the soil was sampled after N topdressing in 

each season, also in stratified layers up to 80 cm. Results were submitted to analysis of variance 

and regression (PG) and Tukey test (N), to the level os 5% of significance. In both seasons, PG 

increased Ca2+ and SO4
2- and reduced Mg2+ levels in all soil layers, and N-fertilization increased 

NO3
- and NH4

+ levels on soil profile. PG increased rooth length, area and volume up to 80 cm 

depth, while N-fertilization reduced rooting between 40 and 80 cm depth. The above ground 

DM yield of oat responded with maximum technical efficiency rates of 7.94 e 6.78 Mg ha-1 of 

PG in 2015 and 2016, with estimated 8.45 and 6.87 Mg ha-1 of DM, respectively. The N-

fertilization increased oat DM according to the order: zero < 50 < 100 kg ha-1 of N. In two crop 

seasons of black oat without water restriction, both following soybean crop, there were no 

significant interaction PG vs. N. The amelioration of soil fertility attributes and the increased 

growth of roots and above ground DM of oat in response to PG application denote that PG has 

potential for soil fertility management in areas cultivated with black oat under no-till, and needs 

more studies. Even in succession of soybean, whose residues are source of N, the higher N rate 

studied resulted in higher oat yield. 

Keywords: Calcium sulphate, rooting, Avena strigosa. 
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4.3. Introdução 

 

 O sistema plantio direto (SPD), que consiste no mínimo revolvimento do solo, cobertura 

permanente e rotação de culturas, alcançou a marca dos 32 milhões de hectares cultivados no 

Brasil (FAO, 2014). Foram décadas de expansão, melhorando a conservação do solo. Por outro 

lado, atributos químicos favoráveis às plantas se concentraram próximo à superfície (ZOCA e 

PENN, 2017, BORTOLUZZI et al., 2014, CAIRES et al., 2011a, ZANÃO JÚNIOR et al., 

2010), o que se deve ao fato da calagem e adubações ocorrer superficialmente e ainda à baixa 

mobilidade vertical do calcário (RAMPIM et al., 2011; SANTOS et al., 2008; AMARAL e 

ANGHINONI, 2001). 

 O gesso agrícola é uma ferramenta para, reduzir a atividade tóxica do Al3+, adicionando 

Ca2+ e S e redistribuindo bases como Mg2+ e K+ nas camadas subsuperficiais do solo (VICENSI 

et al., 2016, CAIRES et al., 2011b), permitindo maior desenvolvimento radicular o que faz às 

plantas explorar  maior volume de solo, aproveitar melhor os nutrientes e tolerar estresse hídrico 

em épocas de pouca chuva (ZANDONÁ et al., 2015, PAULETTI et al., 2014). Ocorre que, 

mesmo sem acidez excessiva e oferta normal de chuva, diversas culturas têm apresentado 

respostas à gessagem em SPD, especialmente as poáceas como milho (Zea mays L.), trigo 

(Triticum aestivum L.) e cevada (Hordeum vulgare L.), o que tem sido associado ao 

fonercimento de Ca2+ e S-SO4
2- e deslocamento de bases em profundidade (VICENSI et al., 

2016; MICHALOVICZ et al., 2014, CAIRES et al., 2011a; 2011b;). 

 No mesmo período em que a área de SPD se expandiu, perdeu-se qualidade nos 

princípios básicos para utilização do SPD. Por exemplo, a rotação de culturas foi 

gradativamente substituída pela sucessão de culturas, com a soja como cultura principal no 

verão, a qual apresenta maior rentabilidade, mas resulta em menor cobertura vegetal do solo, 

baixa relação carbono/nitrogênio (C/N), rápida decomposição e baixa persistência da palha, 

prejudicando a qualidade do solo sob SPD (AMARAL; ANGHINONI; DESCHAMPS, 2004). 

 Considerando a baixa rentabilidade e o alto risco com as culturas invernais para grãos, 

produtores têm abandonado a safra de inverno (SILVA et al., 2012), o que agrava ainda mais a 

a rotação de culturas no SPD. Outros produtores, por sua vez, têm optado por integrar 

agricultura com pecuária na propriedade, intercalando safras graníferas de verão, com a soja 

por exemplo, com espécies forrageiras de inverno, normalmente poáceas como a aveia preta, 

que podem se beneficiar da gessagem, do N residual da soja e, ainda, melhorar a diversificação 
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de espécies. O N, aliás, embora signifique custo na adubação, é um dos principais fatores que 

determinam a produtividade em poáceas forrageiras, apesar de sua importância e do número de 

estudos, faltam informações confiáveis sobre níveis adequados de adubação-N para forrageiras 

em locais e sistemas de produção específicos (GASTAL e NELSON, 1994; ALVES, 2002). 

 Neste contexto, é necessário avaliar a interação entre gessagem e adubação nitrogenada 

na cultura da aveia preta, principal forrageira nas áreas não destinadas à produção de grãos no 

inverno no Sul do Brasil, seguida pela soja, principal cultura granífera de verão. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar doses de N em cobertura na aveia preta sobre atributos químicos do 

solo e sobre o crescimento de raízes e de parte aérea da aveia preta em sucessão à soja, em área 

de SPD sob efeito residual de gessagem. 

 

4.4. Material e Métodos 

 Este estudo foi desenvolvido a partir de um experimento de longa duração com uso de 

gesso agrícola, implantado em 2009 no Campo Experimental da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste (UNICENTRO), em Guarapuava-PR. O solo foi caracterizado (Tabela 1) em 

outubro de 2009, sendo classificado como Latossolo Bruno distrófico muito argiloso 

(MICHALOVICZ, 2012). Em delineamento de blocos ao acaso (DBC) com quatro repetições, 

foram aplicadas cinco doses de gesso agrícola: 0, 3, 6, 9 e 12 Mg ha-1 de gesso (170 g kg-1 de 

Ca2+ e 140 g kg-1 de S), representando 0, 33, 66, 100 e 133% da dose calculada para elevar a 

saturação de Ca2+ na capacidade de troca de cátions (CTCpH7) a 60% no horizonte A. Tais doses 

foram parceladas em três anos, entre novembro de 2009 e novembro de 2011, com 33% da dose 

aplicada em 2009, 33% em 2010 e 33% em 2011. 

 

Tabela 1. Caracterização química inicial do Latossolo Bruno da área do experimento em 

outubro de 2009, antes do início do experimento (Guarapuava, 2009). 

prof.1 P2 M.O pH Al H+Al Ca Mg K T V 

cm mg dm-3 g dm-3 CaCl2 -------------------cmolc dm-3------------------- % 

0-10 20,7 49,75 5,33 0,00 4,80 4,85 2,60 0,26 12,42 61,75 

10-20 19,7 49,50 5,28 0,00 5,10 4,47 2,40 0,27 12,27 58,25 
1Profundidade; 2P extraído por Mehlich I. 

As doses de N em cobertura na aveia preta foram: zero (N0), 50 (N50) e 100 (N100) kg 

ha-1 de N, representando níveis de 0, 50 e 100% da dose de N recomendada para adubação de 
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cobertura da cultura na região (CQFS, 2004). Tais doses foram aplicadas utilizando ureia (45% 

N) no início do perfilhamento das plantas, em esquema de parcelas subdivididas, cada 

subparcela medindo 3,3 x 6,4 m. Dados de precipitação e temperatura foram obtidos da estação 

meteorológica da rede do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), localizada a 200 m do 

experimento, a 25º 23' S, 51° 30' O e 1.026 m altitude (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Precipitação e temperatura nos meses do ano entre os períodos de 1976-2016 (média 

histórica) e de Abril a Setembro de 2015 e de 2016 (período de cultivo da aveia preta). 

 

A aveia preta (Avena strigosa Schreb.) foi implantada em abril de 2015 e 2016, sendo 

precedida por cultivos de soja. Foram utilizados 60 kg ha-1 de sementes de aveia preta (IAPAR 

61), com 17 cm entrelinhas e adubação com 40 kg ha-1 de P2O5 no sulco utilizando superfosfato 

triplo e 40 kg ha-1 de K2O utilizando cloreto de potássio a lanço em cobertura, após a semeadura. 

O N foi fornecido somente em cobertura durante a aplicação dos tratamentos. 

Entre sete e dez dias após a adubação-N da aveia preta, amostras compostas de solo 

foram obtidas a partir de seis pontos por subparcela (dois nas linhas e quatro nas entrelinhas) 

para as camadas de 0-10 e 10-20 cm, utilizando trado calador. Em quatro pontos (um na linha 

e três nas entrelinhas), utilizou-se trado holandês para as camadas de 20-40, 40-60 e 60-80 cm. 

As amostras foram secas em estufa a 65 o C, moídas, peneiradas (2 mm) e analisadas conforme 
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metodologia descrita por Pavan et al. (1992), com P extraído por Mehlich-I. O S-SO4
2- foi 

extraído por Ca3(PO4)2 0,01 mol L-1 e determinado por turbidimetria (CANTARELLA e 

PROCHNOW, 2001). A extração de N-NO3
- e N-NH4

+ se deu por KCl 1 mol L-1 e a 

determinação por Kjedahl (EMBRAPA, 2009). O valor de pHKCl menos o valor de pHH2O 

deu origem ao valor de ∆pH (MEKARU e UEHARA, 1972). 

 Para estudar as raízes, em 2016 foram instalados tubos de acrílico (7 cm de diâmetro, 

1,05 m de comprimento) verticalmente no solo (minirizotron), nas entre-linhas da aveia preta 

com trado específico (Figura 2a). Para tanto, foram selecionadas as doses de 0 e 6 Mg ha-1 de 

gesso e as 3 doses de N. Durante o pré-florescimento da aveia preta, imagens das camadas de 

0-20, 20-40, 40-60 e 60-80 cm foram obtidas com o equipamento Root Scanner® (mod. CI-600) 

(Figura 2b), sendo tratadas por meio do software RootSnap!® (Figura 2c), ambos da marca CID 

Bio-Science, a fim de obter o comprimento, a área superficial, o volume e diâmetro médio 

radiculares. 

  

 

Figura 2: (a) Trado utilizado para instalar os tubos de acrílico para aquisição de imagens de 

raízes; (b) tubo de acrílico e scanner de raízes; (c) software utilizado para estimar os parâmetros 

radiculares nas imagens obtidas em campo. 

(a) 

(b) 

(c) 
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A produtividade de matéria seca da parte aérea (MSPA) da aveia preta foi avaliada em 

dois cortes, um aos 115 e120 dias após a emergência (DAE), em 2015 e 2016 respecivamente, 

na fase adequada para produzir silagem pré-secada (pré-florescimento), e outro 30 dias após, 

período de rebrote e produção de material para cobertura do solo (palhada). Em cada avalição, 

as plantas em um metro linear foram colhidas a 10 cm de altura do solo em três pontos (3,0 m 

subparcela-1), sendo secas em estufa com circulação forçada de ar a 50ºC, até peso constante. 

As amostras foram então pesadas e a MSPA da aveia preta determinada pela soma dos valores 

obtidos nas duas avaliações. Após a primeira avaliação, a aveia foi cortada e retirada de cada 

subparcela no campo. Após a segunda avaliação, a aveia foi somente dessecada com herbicida. 

 Os resultados foram submetidos à análise de variância, em DBC com arranjo de parcela 

subdividida, a 5% de probabilidade de erro. Havendo interação (p<0,05) entre doses de gesso e 

de N, procedeu-se à análise de regressão com desdobramento em cada dose de N. Não havendo 

interação, o efeito do N foi comparado pelo teste de Tukey (α=0,05) e procedeu-se com análise 

de regressão para o gesso, adotando-se os modelos com maior significância. A dose de máxima 

eficiência (DME) de gesso na produtividade de MS de parte aérea da aveia preta foi determinada 

igualando-se a zero a derivada primeira da equação de regressão. 

 

4.5. Resultados e Discussão 

4.5.1. Atributos químicos da fertilidade do solo 

 Houve aumento linear nos teores de Ca2+ em função da gessagem em todas as camadas, 

em 2015 e 2016, aos 42 e 54 meses após a última adição de gesso, respectivamente (Tabelas 2 

e 3). Em 2015, houve interação gesso vs. N na camada de 0-10 cm, mas também com efeito 

linear do gesso nos teores de Ca2+ em todas as doses de N. Em nenhum caso houve efeito da 

adubação nitrogenada sobre o Ca2+. 

 O aumento dos teores de Ca2+ pela gessagem em todas as camadas, apesar do tempo 

transcorrido após a gessagem, comprova sua mobilidade e seus efeitos residuais de longo prazo. 

Sob SPD, o uso do gesso é uma ferramenta importante, pois permite aumentar os teores de Ca2+ 

em profundidade, o que se deve a maior solubilidade e mobilidade vertical no perfil em relação 

ao calcário (CABRERA, 2009). Em seus trabalhos, Crusciol et al. (2016), Caires et al. (2011b), 

Rampim et al. (2011), Soratto e Crusciol (2008a), estudando o uso de gesso, também 

observaram aumento nos teores de Ca2+ em todas as camadas avaliadas. 
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Os teores de Mg2+, por sua vez, foram reduzidos linearmente pela gessagem em todas 

as camadas, em 2015 e 2016 (Tabelas 2 e 3), exceto na camada de 60-80 cm em 2015, sem 

influência da adubação-N. Íons Ca2+ e Mg2+ competem pelos mesmos sítios de adsorção no solo 

e, sendo preferencialmente adsorvido, Ca2+ desloca Mg2+ para a solução, que é percolado para 

as camadas mais profundas do perfil (MEDEIROS et al., 2008). Podem ocorrer, ainda, ligações 

iônicas de Mg2+ e SO4
2-, formando MgSO4

0 que, com carga nula, é facilmente percolado 

(ZAMBROSI et al., 2007). Redução do teor de Mg2+ do solo após gessagem também foi 

observada por Pauletti et al. (2014), Fontoura et al. (2012) e Caires et al. (2011a). 

Desde que essa redistribuição de Mg2+ no perfil do solo após a gessagem não seja 

excessiva, pode haver benefícios às culturas, pois teores elevados de Mg2+ inibem a absorção 

de Ca2+ pelas raízes, prejudicando o crescimento radicular e de parte aérea das plantas 

(VICENSI et al., 2016; DALLA NORA e AMADO, 2013). 

Entretanto, o teor de Mg2+ deve estar acima do nível crítico (NC) no solo, sobretudo nas 

camadas superficiais, a fim de evitar deficiência nutricional e prejuízo às culturas. O solo deve 

ser monitorado e, se o teor de Mg2+ ficar abaixo do NC, pode-se utilizar termofosfato 

magnesiano na implantação de culturas, e quando verificada posterior necessidade de calagem, 

deve-se dar preferência ao uso de calcário dolomítico (CAIRES et al. 2011b). 

Quanto ao S-SO4
2-, à exceção das camadas de 0-10 cm em 2015, em que houve interação 

gesso vs. N, com efeito linear do gesso em todas as doses de N, e de 0-10 cm em 2016, que não 

apresentou efeito dos tratamentos, todas as demais camadas apresentaram aumento linear do 

teor de S-SO4
2- em função da gessagem em 2015 e 2016, sem efeito da adubação-N (Tabelas 2 

e 3). Acréscimo no teor de S-SO4
2- no solo em resposta à gessagem também foi demonstrado 

por Vicensi et al. (2016), Basso et al. (2015), Pauletti et al. (2014), Caires et al. (2011a). Em 

todos os tratamentos os valores encontrados estão acima do nível crítico que é de 3 mg dm-3 

para a camada de 0-20 cm e 9 para a camada de 20-40 cm (SBCS/NEPAR, 2017) 

 Devido à exportação de S-SO4
2-, associada à reposição insuficiente do nutriente por 

meio dos formulados utilizados nas adubações de implantação das culturas, os teores de S-SO4
2- 

têm sido frequentemente baixos no solo, podendo haver deficiência nas lavouras. Contendo 

cerca de 90% do S-total do solo (SOLOMON et al., 2005), a MOS é fonte de S, porém a 

exportação sem a reposição adequada, bem como a pouca diversificação de espécies comerciais 

e de cobertura em rotação, vêm exaurindo o S dos solos (OSÓRIO FILHO, 2006). 
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Tabela 2: Resumo das análises de variância, de regressão e médias de Ca2+, Mg2+ e SO4
2- do solo 

sob doses de gesso agrícola e nitrogênio (N) (Guarapuava 2015).                                                                                                         
Prof. 

(cm) 

Gesso 

(Mg ha-1) 

Ca 2+ (cmolc dm-3)  Mg 2+ (cmolc dm-3)  SO4
2- (mg dm-3) 

1NO N50 N100 NO N50 N100 NO N50 N100 

0-10 

0 (controle) 2,87 2,73 2,83 0,90 0,72 0,74 24,37 25,77 25,83 

3 3,79 3,78 3,62 0,86 0,68 0,64 27,35 29,81 25,86 

6 3,55 3,19 4,02 0,50 0,56 0,60 40,26 42,89 42,42 

9 4,13 4,00 3,99 0,59 0,55 0,70 37,67 36,45 40,67 

12 4,24 4,75 4,21 0,60 0,64 0,60 39,04 38,97 33,17 

 2N (𝐗) 3,72n.s. 3,69n.s. 3,73n.s. 0,69n.s. 0,63n.s. 0,66n.s. 33,74n.s. 34,78n.s. 33,59n.s. 

 Gesso ** *L/ 58,1 ** 

 Gesso x N. **L/ 79,8 **L/ 75,8 **L/ 56,8  n.s.  **L/ 73,3 **L/ 56,8 **L/ 35,0 

 CV1/CV2 (%) 5,2 / 4,2 23,7 / 14,0 14,1 / 8,9 

10-20 

0 (controle) 3,49 2,62 2,83 0,95 0,66 0,65 33,69 34,96 39,32 

3 3,67 3,63 2,89 0,67 0,58 0,51 42,94 48,16 44,85 

6 3,71 3,78 4,00 0,36 0,48 0,49 76,08 73,40 73,24 

9 4,03 3,70 3,71 0,42 0,33 0,49 73,85 69,19 66,24 

12 3,68 3,94 3,79 0,31 0,39 0,29 57,76 77,64 71,49 

 N (�̅�) 3,72n.s. 3,53n.s. 3,44n.s. 0,54n.s. 0,49n.s. 0,49n.s. 56,86n.s. 60,67n.s. 59,03n.s. 

 Gesso **L/ 76,2 **L/ 93,7 **L/ 70,2 

 Gesso x N. n.s. n.s. n.s. 

 CV1/CV2 (%) 9,2 / 11,2 28,6 / 23,1 28,7 / 27,3 

20-40 

0 (controle) 2,28 1,94 2,81 0,74 0,50 0,74 81,14 81,64 75,53 

3 2,75 2,62 2,19 0,51 0,49 0,48 99,05 87,73 89,27 

6 2,72 2,51 2,86 0,31 0,59 0,60 113,45 126,03 103,46 

9 2,83 2,84 2,72 0,60 0,34 0,56 106,63 121,11 120,51 

12 3,07 3,43 2,92 0,46 0,49 0,29 120,19 112,00 125,00 

 N (�̅�) 2,73n.s. 2,67n.s. 2,70n.s. 0,52n.s. 0,48n.s. 0,53n.s. 104,09n.s. 105,70n.s. 102,75n.s. 

 Gesso **L/ 96,5 *L/ 73,4 **L/ 87,1 

 Gesso x N. n.s.  n.s.  n.s. 

 CV1/CV2 (%) 14,7 / 14,5 27,3 / 24,1 25,3 / 20,8 

40-60 

0 (controle) 1,78 1,60 1,46 0,74 0,53 0,61 91,76 108,80 128,13 

3 2,46 2,10 1,80 0,69 0,59 0,48 125,21 137,60 129,49 

6 1,98 2,27 2,24 0,41 0,54 0,62 168,78 143,26 149,18 

9 2,37 2,36 2,22 0,54 0,41 0,42 161,60 171,33 179,90 

12 2,40 2,41 2,40 0,40 0,43 0,33 170,38 158,84 185,00 

 N (�̅�) 2,20n.s. 2,15n.s. 2,02n.s. 0,56n.s. 0,50n.s. 0,49n.s. 143,55n.s. 143,97n.s. 154,34n.s. 

 Gesso **L/ 83,5 **L/ 99,2 **L/ 93,3  

 Gesso x N. n.s. n.s. n.s.    

 CV1/CV2 (%) 14,8 / 12,3 17,5 / 19,2 24,5 / 21,9 

60-80 

0 (controle) 1,55 1,56 1,53 0,68 0,70 0,73 134,41 90,15 120,13 

3 2,02 1,46 1,61 0,67 0,84 0,63 140,92 170,98 157,19 

6 1,89 2,04 1,86 0,59 0,55 0,68 165,40 187,82 149,09 

9 1,97 2,24 2,21 0,84 0,65 0,63 196,97 208,91 201,08 

12 2,32 2,18 2,11 0,84 0,68 0,66 188,01 194,81 210,46 

 N (�̅�) 1,95n.s. 1,90n.s. 1,87n.s. 0,72n.s. 0,68n.s. 0,66n.s. 165,14n.s. 170,54n.s. 166,99n.s. 

 Gesso  **L/ 97,4  n.s. **L/ 89,7 

 Gesso x N.    n.s.  n.s. n.s. 

 CV1/CV2 (%) 14,1 / 13,6 13,5 / 8,4 20,4 / 17,3 
1N0 = sem nitrogênio; N50 = 50% da dose de nitrogênio; e N100 = 100% da dose de nitrogênio; 2Nitrogênio; 
3L=Ajuste linear, Q=Ajuste quadrático e valor de R2 depois da barra; *p<0,05; **p<0,01; n.s.: não significativo. 

Modelos das equações de regressão em anexo. 
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Tabela 3: Resumo das análises de variância, de regressão e médias de Ca2+, Mg2+ e SO4
2- do solo 

sob doses de gesso agrícola e nitrogênio (N) (Guarapuava 2016).                                                                                                         
Prof. 

(cm) 

Gesso 

(Mg ha-1) 

Ca 2+ (cmolc dm-3)  Mg 2+ (cmolc dm-3)  SO4
2- (mg dm-3) 

1NO N50 N100 NO N50 N100 NO N50 N100 

0-10 

0 (controle) 1,79 2,85 2,38 0,92 0,76 0,77 26,97 30,74 25,65 

3 3,00 3,08 2,86 0,71 0,73 0,73 20,14 24,12 31,19 

6 3,28 3,46 4,07 0,62 0,67 0,66 33,20 36,54 40,47 

9 4,65 4,00 4,16 0,62 0,64 0,64 30,38 29,69 34,11 

12 4,52 4,00 4,32 0,60 0,53 0,58 32,81 35,06 35,37 

 2N (𝐗) 3,45n.s. 3,48n.s. 3,56n.s. 0,69n.s. 0,67n.s. 0,67n.s. 28,70n.s. 31,23n.s. 33,36n.s. 

 Gesso **L/ 94,5 **L/ 94,8 n.s. 

 Gesso x N. n.s.  n.s.  n.s. 

 CV1/CV2 (%) 25,4 / 31,3 14,3 / 17,8 42,1 / 37,6 

10-20 

0 (controle) 2,71 2,78 2,44 0,74 0,53 0,49 20,59 24,30 24,94 

3 3,76 3,79 3,65 0,62 0,63 0,48 21,59 22,68 31,65 

6 3,75 3,35 3,79 0,38 0,39 0,39 38,86 38,39 38,23 

9 4,36 4,55 4,54 0,45 0,37 0,37 35,48 40,86 41,16 

12 4,47 4,92 4,26 0,37 0,38 0,45 44,29 45,91 44,76 

 N (�̅�) 3,81n.s. 3,88n.s. 3,73n.s. 0,51n.s. 0,46n.s. 0,44n.s. 32,16n.s. 34,43n.s. 36,15n.s. 

 Gesso **L/ 86,8 *L/ 72,1 **L/91,7 

 Gesso x N. n.s. n.s. n.s. 

 CV1/CV2 (%) 28,3 / 21,4 35,5 / 24,0 31,1 / 26,0 

20-40 

0 (controle) 2,19 2,38 2,06 0,80 0,53 0,41 58,01 78,66 78,53 

3 2,87 2,32 2,64 0,79 0,72 0,37 62,57 67,08 66,67 

6 2,83 2,69 3,18 0,31 0,48 0,44 118,20 121,62 109,94 

9 3,06 3,12 3,16 0,59 0,27 0,40 84,59 117,15 121,50 

12 3,45 3,93 2,63 0,20 0,36 0,27 111,01 129,73 104,08 

 N (�̅�) 2,88n.s. 2,89n.s. 2,76n.s. 0,54n.s. 0,47n.s. 0,38n.s. 86,88n.s. 102,85n.s. 96,15n.s. 

 Gesso *L/ 98,1 *L/ 82,9 **L/ 67,9 

 Gesso x N. n.s.  n.s.  n.s. 

 CV1/CV2 (%) 30,0 / 22,9 51,3 / 45,3 18,8 / 25,9 

40-60 

0 (controle) 1,66 2,26 2,12 0,64 0,56 0,42 58,01 78,66 78,53 

3 1,98 2,05 2,65 0,68 0,70 0,43 62,57 67,08 66,67 

6 2,74 2,48 2,65 0,37 0,48 0,46 118,20 121,62 109,94 

9 2,81 2,55 2,99 0,51 0,26 0,44 84,59 117,15 121,50 

12 3,22 3,09 2,42 0,21 0,30 0,25 111,01 129,74 104,08 

 N (�̅�) 2,48n.s. 2,49n.s. 2,57n.s. 0,48n.s. 0,46n.s. 0,40n.s. 86,88n.s. 102,85n.s. 96,15n.s. 

 Gesso *L/ 96,0 **L/ 82,2 **L/ 92,7  

 Gesso x N. n.s. n.s. n.s.    

 CV1/CV2 (%) 23,4 / 16,4 36,7 / 35,11 16,1 / 11,4 

60-80 

0 (controle) 1,65 1,93 1,73 0,72 0,63 0,55 128,14 104,02 121,44 

3 2,05 2,08 2,02 0,68 0,82 0,63 137,57 169,83 148,50 

6 2,40 2,36 2,26 0,55 0,39 0,53 168,77 170,33 163,17 

9 2,68 2,86 2,40 0,60 0,40 0,55 203,93 205,74 193,90 

12 3,33 3,03 2,27 0,47 0,48 0,50 197,88 202,01 205,44 

 N (�̅�) 2,42n.s. 2,45n.s. 2,14n.s. 0,60n.s. 0,54n.s. 0,55n.s. 167,26n.s. 170,39n.s. 166,49n.s. 

 Gesso  *L/ 99,8  **L/ 60,7 **L/94,0 

 Gesso x N.  n.s.  n.s. n.s. 

 CV1/CV2 (%) 33,1 / 22,6 17,6 / 16,9 8,95 / 10,40 
1N0 = sem nitrogênio; N50 = 50% da dose de nitrogênio; e N100 = 100% da dose de nitrogênio; 2Nitrogênio; 
3L=Ajuste linear, Q=Ajuste quadrático e valor de R2 depois da barra; *p<0,05; **p<0,01; n.s.: não significativo. 

Modelos das equações de regressão em anexo. 

  

 O S-SO4
2- é fracamente retido pelo solo, principalmente nas camadas superficiais em 

SPD, pois o acúmulo de MOS aumenta as cargas negativas do solo (CAIRES et al., 2011a; 
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NAVA et al., 2012; CASAGRANDE et al., 2003), reduzindo a capacidade de retenção de 

ânions (CTA), que fica predominantemente ocupada pelo P, já que os ânions fosfatos são mais 

fortemente retidos nos colóides minerais do solo e se acumulam próximo à superfície, por conta 

das adubações de implantação das culturas. Em subsuperfície há menor densidade de cargas 

negativas, devido aos menores teores de MOS e maior acidez do solo, aumentando a CTA e a 

retenção de SO4
2- (POZZA et al., 2007). 

No presente trabalho, pôde-se observar maiores teores de S-SO4
2- em profundidade 

(Tabelas 2 e 3), observando-se também ∆pH mais negativo próximo à superfície. Com base nos 

dados de 2015 (Tabela 2), o ∆pH foi de: -0,71, -0,72, -0,67, -0,62, -0,60 para as camadas 0-10, 

10-20, 20-40, 40-60 e 60-80 cm respectivamente, indicando uma maior carga líquida negativa 

nas camadas mais superficiais. Em Latossolos, como o Latossolo Bruno da área experimental, 

os teores de óxidos de ferro são maiores (EMBRAPA, 2013), tornando a CTA maior, sobretudo 

em subsuperfície, onde se encontram sob maior acidez natural e menor teor de MOS. Portanto, 

em Latossolos os teores de S-SO4
2- tendem a ser maiores em camadas mais profundas 

(BORGES, 1997; ALVAREZ et al., 2000). 

Tais resultados também suportam a discussão sobre Ca2+ e Mg2+ em profundidade no 

solo em resposta a gessagem, já que a mobilidade de ambos seria justificada pela formação de 

pares iônicos com o SO4
2- advindo da dissociação do gesso, formando complexos com carga 

zero (0), o que facilita a movimentação vertical no perfil do solo, tanto do SO4
2- quanto das 

bases (NAVA et al. 2012, CREMON et al. 2009, ZAMBROSI et al., 2007). 

 As doses de gesso não influenciaram os teores de nitrato (NO3
-) e de amônio (NH4

+) do 

solo nas duas avaliações. Já a adubação-N, entretanto, aumentou os teores de NO3
- em 2015 e 

2016 (Tabelas 4 e 5). Nas camadas até 20 cm os teores foram maiores na ordem N100>N50>N0, 

ou seja, quanto mais uréia foi aplicada, maior os teores de NO3
- no solo. Na camada de 20-40 

cm, N100 superou N50 e N0 em 2015 (Tabela 4) e superou N0 em 2016 (Tabela 5). Na camada 

de 40-60 cm N100 e N50 superaram N0 em 2015 e N100 superou N0 em 2016. Na camada de 

60-80 cm não houve efeito da adubação-N sobre os teores de NO3
- em nenhum dos anos. 

O efeito da aplicação de uréia sobre o NH4
+ no solo foi similar ao efeito sobre o NO3

-, em 2015 

e 2016 (Tabelas 4 e 5). Na camada de 0-10 cm o teor foi maior na ordem N100>N50>N0, e na 

camada de 10-20 cm o teor foi maior em N100 que em N50 e N0 para ambos os anos. Na 

camada de 20-40 cm, N100 foi superior a N0 em 2015 e 2016, e na camada de 40-60 cm, N100 

foi superior a N0 em 2015 e superior a N50 e N0 em 2016. Na camada de 60-80 cm não houve 
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efeito da adubação-N em 2015, enquanto em 2016 os teores foram superiores em N100 e N50 

do que em N0. 

Tabela 4: Resumo das análises de variância, de regressão e médias de NO3
-, NH4

+ e Al3+ sob doses 

de gesso agrícola e nitrogênio (N) (Guarapuava 2015).                                                                                                         
Prof. 

(cm) 

Gesso 

(Mg ha-1) 

NO3
- (mg dm-3)  NH4

+ (mg dm-3)  Al 3+ (cmolc dm-3) 
1NO N50 N100 NO N50 N100 N0 N50 N100 

0-10 

0 (controle) 6,42 8,46 10,79 8,52 10,26 11,90 0,10 0,25 0,21 

3 5,31 7,29 10,62 8,69 10,56 15,98 0,08 0,13 0,15 

6 5,31 7,06 10,11 9,33 11,43 10,89 0,18 0,16 0,17 

9 4,20 7,87 10,26 9,10 10,79 12,07 0,10 0,11 0,09 

12 5,89 8,69 11,90 8,75 9,57 11,78 0,11 0,12 0,12 

 2N (𝐗) 5,42 C 7,87 B 10,74 A 8,88 C 10,52 B 12,53 A 0,11 B. 0,15 A 0,15 A 

 Gesso n.s. n.s **L/0,43 

 Gesso x N. n.s.   n.s.   n.s.  

 CV1/CV2 (%) 23,8 / 25,5 23,4 / 16,0 32,4 / 18,5 

10-20 

0 (controle) 6,30 8,51 7,70 8,52 8,46 10,38 0,08 0,18 0,13 

3 4,61 7,17 9,10 6,94 8,98 12,43 0,04 0,06 0,11 

6 4,84 6,06 7,87 9,04 9,33 10,03 0,06 0,10 0,10 

9 4,90 6,47 8,46 7,76 7,87 10,50 0,07 0,06 0,05 

12 4,49 7,35 8,17 8,28 7,64 9,68 0,07 0,08 0,08 

 N (�̅�) 5,03 C 7,12 B 8,26 A 8,11 B 8,46 B 10,60 A 0,07 B 0,10 A 0,10 A 

 Gesso n.s. n.s. *L/0,47 

 Gesso x N. n.s. n.s. n.s. 

 CV1/CV2 (%) 27,9 / 20,8 29,6 / 16,6 53,4 / 42,2 

20-40 

0 (controle) 6,53 8,28 8,75 8,22 9,48 8,69 0,13 0,17 0,11 

3 5,72 7,17 8,69 8,87 8,52 9,28 0,08 0,09 0,13 

6 5,37 6,65 6,77 7,82 8,91 8,18 0,08 0,11 0,09 

9 4,12 6,42 8,28 7,39 8,46 10,32 0,12 0,07 0,07 

12 6,94 6,18 7,93 8,05 7,76 8,57 0,11 0,06 0,12 

 N (�̅�) 5,74 B 6,94 B 8,08 A 8,07 B 8,62 AB 9,01 A 0,10n.s. 0,10n.s. 0,11n.s. 

 Gesso n.s. n.s. **L/0,55 

 Gesso x N. n.s.  n.s.   n.s.  

 CV1/CV2 (%) 27,4 / 19,9 17,4 / 11,4 34,4 / 33,1 

40-60 

0 (controle) 6,88 7,81 9,45 7,06 7,31 7,83 0,12 0,12 0,11 

3 5,01 7,06 8,75 7,12 7,23 7,81 0,07 0,08 0,09 

6 6,07 6,59 7,40 6,94 7,76 7,52 0,10 0,09 0,08 

9 5,77 7,58 7,99 6,76 7,82 8,28 0,06 0,06 0,08 

12 6,01 7,82 7,77 7,00 7,93 8,09 0,07 0,08 0,09 

 N (�̅�) 5,95 B 7,37 A 8,27 A 6,98 B 7,61 AB 7,91 A 0,08n.s. 0,09n.s. 0,09n.s. 

 Gesso n.s. n.s. *L/ 0,58  

 Gesso x N. n.s. n.s. n.s.    

 CV1/CV2 (%) 36,6 / 22,4 11,0 / 13,3  34,1 / 19,7 

60-80 

0 (controle) 6,77 7,68 7,41 6,53  7,93 7,85 0,10 0,07 0,08 

3 7,15 7,29 7,08 7,93 7,00 7,70 0,06 0,06 0,07 

6 7,57 8,09 8,38 7,54 7,31 6,76 0,08 0,07 0,09 

9 7,00 7,70 7,23 7,31 6,77 5,68 0,05 0,04 0,06 

12 7,13 6,82 7,88 6,82 6,30 6,53 0,06 0,07 0,06 

 N (�̅�) 7,12n.s. 7,52n.s. 7,60n.s. 7,23n.s. 7,06n.s. 6,91n.s. 0,07n.s. 0,06n.s. 0,07n.s. 

 Gesso  n.s.  n.s. *L/ 0,37 

 Gesso x N.    n.s.  n.s. n.s. 

 CV1/CV2 (%) 17,1 / 18,1 18,03 / 15,2 33,1 / 25,9 
1N0 = sem nitrogênio; N50 = 50% da dose de nitrogênio; e N100 = 100% da dose de nitrogênio; 2Nitrogênio; 
3L=Ajuste linear, Q=Ajuste quadrático e valor de R2 depois da barra; *p<0,05; **p<0,01; n.s.: não significativo. 

Modelos das equações de regressão em anexo. 
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 A lixiviação é um problema relacionado ao ânion NO3
-, pois leva a uma redução da 

eficiência da adubação-N (LORENSINI et al. 2012; FILLERY, 2007), e constitui risco de 

contaminação de lençóis freáticos. Em Latossolos, mesmo naqueles com alto teor de argila e 

mais eletropositivos, pode haver acúmulo de NO3
- em profundidades além da zona radicular 

para a maioria das culturas (DYNIA, 2000). Neste estudo, não houve acúmulo de NO3
- em 

profundidade. Houve queda de 7,49% no teor médio de NO3
- da camada de 0-10 para a de 60-

80 cm, o que pode ser devido ao fato da fonte de N ter sido a ureia, cujo N na forma amídica 

precisa ser biologicamente transformado a NH4
+ e depois NO3

-, retardando o processo de 

lixiviação do ânion, e pelo fato de não terem sido estudadas doses elevadas de N, ou seja, a dose 

recomendada (100 kg ha-1 de N) e 50% desta (50 kg ha-1 de N). 

Efeitos similares das doses de N sobre os teores de NH4
+ e NO3

- indicam que a 

nitrificação do NH4
+ foi rápida, já que a amostragem do solo ocorreu entre 7-10 dias após a 

aplicação da ureia. O teor médio de NH4
+ no perfil avaliado foi apenas 20,27% mais elevado 

que o de NO3
-. Por outro lado, a queda no teor médio de NH4

+ da camada de 0-10 para a de 60-

80 cm foi de 33,55%, ante 7,49% no caso do NO3
-, confirmando que o N catiônico é atraído 

pelo solo (CTC líquida, ∆pH negativo), sobretudo nas camadas superficiais. Os teores similares 

de NH4
+ e NO3

- observados em camadas subsuperficiais podem ser devido ao fato de que o 

aumento do teor de SO4
2-, advindo do gesso, pode ter levado à formação de sulfato de amônio 

((NH4)2SO4), par iônico de carga nula, facilmente percolado em profundidade. 

Não houve influência dos tratamentos sobre os teores de P, cujas médias experimentais 

em 2015 foram de 12,86; 2,97; 1,74; 0,66 e 0,55 mg dm-3 nas camadas de 0-10, 10-20, 20-40, 

40-60 e 60-80 cm respectivamente, e 14,31; 3,62; 1,79; 1,04 e 0,77 mg dm-3 nas camadas de 0-

10, 10-20, 20-40, 40-60 e 60-80 cm em 2016. O mesmo ocorreu com o K+ do solo, com médias 

experimentais em 2015 de 0,49; 0,31; 0,25; 0,15 e 0,12 cmolc dm-3 nas camadas de 0-10, 10-

20, 20-40, 40-60 e 60-80 cm respectivamente, e 0,49; 0,31; 0,22; 0,14 e 0,10 cmolc dm-3 nas 

camadas de 0-10, 10-20, 20-40, 40-60 e 60-80 cm em 2016.  

A aplicação do gesso não influenciou o pH do solo nas camadas de 0-10, 10-20, 20-40, 

40-60 e 60-80 cm em 2015, com médias experimentais de 4,46; 4,56; 4,54; 4,56 e 4,59 

respectivamente, e 4,63; 4,70; 4,71; 4,73 e 4,76 em 2016. Porém, houve queda significativa do 

pH na camada de 0-10 cm devido à adubação-N, com médias de 4,51 (a), 4,44 (b) e 4,44 (b) 

para N0, N50 e N100 respectivamente em 2015, e 4,69 (a), 4,60 (b) e 4,61 (b) em 2016. A 

diminuição de pH do solo devido à aplicação de fertilizantes nitrogenados como a uréia se 
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explica pela reação de nitrificação, que transforma a maior parte do NH4
+ em NO3

-, liberando 

íons hidrogênio (H+) que acidificam o solo (SILVA et al., 2017, ROCHETTE et al., 2009). 

 

Tabela 5: Resumo das análises de variância, de regressão e médias de NO3
-, NH4

+ e Al3+ sob doses 

de gesso agrícola e nitrogênio (N) (Guarapuava 2016).                                                                                                         
Prof. 

(cm) 

Gesso 

(Mg ha-1) 

NO3
- (mg dm-3)  NH4

+ (mg dm-3)  Al 3+ (cmolc dm-3) 
1N0 N50 N100 N0 N50 N100 N0 N50 N100 

0-10 

0 (controle) 5,54 6,65 8,17 9,57 12,71 16,51 0,17 0,24 0,25 

3 6,48 5,95 7,41 8,87 9,97 17,56 0,18 0,23 0,25 

6 5,68 7,93 7,31 8,46 12,13 15,45 0,15 0,19 0,21 

9 5,95 6,88 8,40 7,06 10,85 19,89 0,13 0,21 0,15 

12 6,53 7,70 7,49 8,05 13,30 18,78 0,13 0,17 0,14 

 2N (𝐗) 6,04 C 7,02 B 7,57 A 8,40 C 11,79 B 17,64 A 0,15 B 0,21 A 0,20 A 

 Gesso n.s. n.s. *L/ 92,5 

 Gesso x N. n.s.  n.s.  n.s. 

 CV1/CV2 (%) 13,7 / 10,1 19,6 / 23,6 33,2 / 29,5  

10-20 

0 (controle) 5,48 6,30 8,05 5,72 6,42 7,35 0,11 0,25 0,22 

3 5,31 6,07 6,84 6,77 7,06 9,86 0,08 0,09 0,17 

6 5,36 5,83 6,20 7,29 8,11 8,22 0,12 0,17 0,18 

9 4,72 6,12 6,53 7,06 7,58 8,34 0,09 0,13 0,18 

12 6,30 6,30 7,39 6,59 7,06 9,10 0,04 0,10 0,08 

 N (�̅�) 5,44 B 6,12 B 7,00A 6,68 B 7,24 B 8,57 A 0,09 B 0,15 AB 0,17 A 

 Gesso n.s. n.s. *L/ 58,4 

 Gesso x N. n.s. n.s. n.s. 

 CV1/CV2 (%) 18,9 / 16,24 27,0 / 21,0 40,3 / 60,7 

20-40 

0 (controle) 6,05 6,07 6,45 6,59 8,28 7,58 0,11 0,18 0,20 

3 5,45 5,95 7,81 6,24 6,01 7,29 0,16 0,09 0,15 

6 6,12 7,29 7,78 7,00 6,47 8,63 0,13 0,12 0,13 

9 5,99 6,30 6,92 6,35 7,70 8,63 0,09 0,14 0,06 

12 6,71 7,58 7,99 7,12 7,23 6,77 0,10 0,08 0,10 

 N (�̅�) 6,06 B 6,64 AB 7,39 A 6,70 B 7,14 AB 7,78 A 0,12n.s. 0,12n.s. 0,13n.s. 

 Gesso n.s. n.s. n.s. 

 Gesso x N. n.s.  n.s.  n.s. 

 CV1/CV2 (%) 23,9 / 15,5 22,2 / 16,8 70,3 / 57,2 

40-60 

0 (controle) 5,99 7,17 7,23 5,71 6,53 7,00 0,18 0,19 0,16 

3 6,77 7,29 7,46 5,72 5,43 6,59 0,12 0,15 0,16 

6 6,83 7,06 8,11 5,83 6,06 8,17 0,13 0,12 0,15 

9 6,30 7,52 7,33 5,02 6,18 6,07 0,15 0,14 0,09 

12 6,07 7,41 8,17 6,07 5,54 7,41 0,09 0,11 0,13 

 N (�̅�) 6,39 B 7,29 AB 7,66 A 5,67 B 5,95 B 7,05 A 0,13n.s. 0,14n.s. 0,14n.s. 

 Gesso n.s. n.s. n.s.  

 Gesso x N. n.s. n.s. n.s.    

 CV1/CV2 (%) 9,8 / 17,3 21,9 / 15,2 57,7 / 70,7 

60-80 

0 (controle) 6,48 6,01 6,36 4,67 5,66 6,35 0,13 0,15 0,18 

3 5,77 5,54 5,77 4,37 5,01 5,95 0,11 0,16 0,16 

6 6,01 6,59 6,18 4,96 6,65 6,65 0,17 0,17 0,15 

9 6,47 5,89 6,36 5,37 6,53 5,72 0,10 0,18 0,14 

12 6,01 6,42 7,17 5,60 5,37 6,42 0,16 0,10 0,14 

 N (�̅�) 6,15n.s. 6,09n.s. 6,37n.s. 4,99 B 5,84 A 6,21 A 0,13n.s. 0,15n.s. 0,15n.s. 

 Gesso  n.s.  n.s. n.s. 

 Gesso x N.    n.s.  n.s. n.s. 

 CV1/CV2 (%) 26,5 / 19,6 22,6 / 19,1 57,5 / 40,2 
1N0 = sem nitrogênio; N50 = 50% da dose de nitrogênio; e N100 = 100% da dose de nitrogênio; 2Nitrogênio; 
3L=Ajuste linear, Q=Ajuste quadrático e valor de R2 depois da barra; *p<0,05; **p<0,01; n.s.: não significativo. 

Modelos das equações de regressão em anexo. 
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Em 2015, houve queda linear do Al3+ em função das doses de gesso em todas as camadas 

de solo (Tabela 4). Nas camadas de 0-10 e 10-20 cm, as doses de N aumentaram o Al3+ em 

relação a N0, sem diferenças entre N50 e N100. Na camada de 0-10 cm, houve interação gesso 

vs. N, sem efeito do gesso para N0 e queda linear para N50 e N100. Em 2016 (Tabela 5), a 

queda (linear) do Al3+ pela gessagem foi somente nas camadas de 0-10 e 10-20 cm, onde os 

teores médios de Al3+ aumentaram, respectivamente, de 0,14 (2015) para 0,19 (2016) e de 0,09 

(2015) para 0,14 (2016), indicando efeito cumulativo de acidificação do solo pela ureia, e maior 

importância do gesso no controle do Al3+ quanto maior a acidificação promovida pela ureia. 

Quanto ao N, o efeito foi similar a 2015, na camada de 0-10 cm o Al3+ aumentou de N0 para 

N50 e N100, sem diferença entre ambas. Na camada de 10-20 cm, o aumento do teor de Al3+ 

em relação a N0 ocorreu somente em N100. 

 A redução dos teores de Al3+ do solo em função da gessagem é devida à formação de 

pares iônicos do Al3+ do solo com SO4
2- ou com fluoreto (F-) disponibilizados pelo gesso 

agrícola, que contém cerca de 15% de SO4
2- e 0,6-3,2% de F-, dependendo da rocha fosfática 

utilizada no processo que o origina (Ex. flúor apatita), e apesar do SO4
2- possuir grande 

importância e estar em maior quantidade na complexação do Al3+, o F- apresenta uma maior 

eficiência (ZAMBROSI et al., 2007). Vicensi et al. (2016) e Rampim et al. (2011) também 

verificaram queda nos teores de Al3+ do solo com a adição de gesso em Latossolos. 

 Uma vez que a acidificação causada pela adubação-N pode alterar o pH e, considerando 

sua escala é logarítimica, uma queda mesmo que de baixa magnitude pode aumentar o teor de 

Al3+, inversamente correlacionado com o pH (PAIVA, 1990). Neste contexto, o uso de gesso 

agrícola em conjunto com a adubação-N pode controlar a atividade do Al3+ no solo, pela 

formação de pares iônicos com o S-SO4
2-, menos tóxicos às raízes. 

4.5.2. Enraizamento da aveia preta 

O enraizamento da aveia preta foi estudado apenas na safra de 2016. Não houve 

interação gesso vs. N em em nenhuma camada de solo e nenhum parâmetro radicular avaliado. 

Nas camadas de 0-20 e 20-40 cm, não houve efeito da adubação-N sobre as raízes, mas a 

aplicação de 6 Mg ha-1 de gesso aumentou o comprimento, a área superficial e o volume 

radicular da aveia preta em comparação ao controle sem gesso (Tabela 6). 

 Na camada de 40-60 cm, o uso de 6 Mg ha-1 de gesso aumentou o comprimento e a área 

superficial das raízes da aveia preta, mas não o volume (Tabela 6). A partir dessa profundidade, 
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foram observados efeitos significativos do N, e tanto o comprimento quanto a área superficial 

foram maiores no controle N0 do que em N50 e N100 nesta camada. Quanto ao volume 

radicular, a queda foi significativa somente na comparação de N0 com N100. 

 
Tabela 6: Resumo das análises de variância, de regressão e médias do comprimento, área total, 

volume e diâmetro médio de raízes de aveia preta nas camadas de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60 e 60-

80 cm em função de doses de gesso agrícola e de nitrogênio (N) (Guarapuava-PR, 2016). 

Tratamento Comprimento  Área superficial Volume Diâmetro Médio 

 cm cm2 cm3 mm  

Gesso (Mg ha-1) 0-20cm 

0  447,96 B** 203,15 B* 7,88 B* 1,42n.s. 

6 682,67 A** 324,79 A* 12,99 A* 1,44n.s. 

Nitrogênio     

            N01 537,61 n.s. 260,87 n.s. 10,74 n.s. 1,49 n.s. 

N50 494,67 n.s. 225,20 n.s. 8,89 n.s. 1,34 n.s. 

N100 663,67 n.s. 305,83 n.s. 11,67 n.s. 1,44 n.s. 

CV(%) 24,98 34,66 38,53 21,55 

Gesso (Mg ha-1) 20-40cm 

0 341,44 B* 114,89 B** 2,32 B* 1,00 n.s. 

6 459,89 A* 154,89 A** 6,38 A* 1,02 n.s. 

Nitrogênio     

N0 440,50 n.s. 152,50 n.s. 4,27 n.s. 1,03 n.s. 

N50 333,50 n.s. 111,00 n.s. 4,22 n.s. 1,05 n.s. 

N100 428,00 n.s. 141,17 n.s. 4,57 n.s. 0,95 n.s. 

CV(%) 28,09 14,06 72,04 51,63 

Gesso (Mg ha-1) 40-60cm 

0  260,89 B* 140,33 B* 6,84 n.s. 1,72 n.s. 

6 323,33A* 161,22 A* 7,25 n.s. 1,62 n.s. 

Nitrogênio     

N0 355,50 A** 212,50 A* 10,75 A* 2,01 n.s. 

N50 264,17 B** 130,83 B* 6,08 AB* 1,58 n.s. 

N100 256,67 B** 109,00 B* 4,32 B* 1,42 n.s. 

CV(%) 16,14 11,28 44,27 29,09 

Gesso (Mg ha-1) 60-80cm 

0 187,89 B* 85,44 B** 3,63 B* 1,42 n.s. 

6 232,11 A* 111,89 A** 4,58 A* 1,54 n.s. 

Nitrogênio     

N0 276,00 A** 137,67 A** 6,07 A** 1,58 n.s. 

N50 188,50 B** 78,17 B** 2,75 B** 1,33 n.s. 

N100 165,50 B** 80,17 B** 3,50 B** 1,53 n.s. 

CV(%) 13,37 18,25 21,73 17,01 
Médias na mesma coluna em cada profundidade, seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey, 

ao nível de 1%** e 5%* de significância. 1N0 = sem nitrogênio; N50 = 50% da dose de nitrogênio; e N100 = 100% 

da dose de nitrogênio; *p<0,05; **p<0,01; n.s.: não significativo. 

Na camada de 60-80 cm, o gesso aumentou o comprimento, área superficial e volume 



20 

 

radiculares (Tabela 6). Quanto à adubação-N, comprimento, área e volume radiculares da aveia 

preta foram maiores no controle N0 do que em N50 e N100, sem diferenças entre doses. Tais 

resultados vão ao encontro dos obtidos por Sumner et al. (1986), que observaram aumento de 

25% na produtividade de alfafa sob aplicação de gesso agrícola, atribuindo esse efeito ao 

aprofundamento das raízes no subsolo, quimicamente melhorado pelo aumento dos teores de 

Ca2+ e redução dos teores de Al3+, melhorando, também, a absorção de água pelas plantas. 

Uma razão para o enraizamento aumentar em resposta ao gesso é que sua aplicação 

reduz a saturação e atividade do Al3+, sobretudo em camadas mais profundas e ácidas do solo. 

O Al3+ interfere no crescimento da parede celular e na divisão das células (KOCHIAN et al., 

2004), por substituir o Ca2+ em ligações da parede celular, afetando o crescimento e 

desenvolvimento dos tecidos (RENGEL, 1992). Neste estudo, no entanto, como os teores de 

Al3+ foram baixos (0,04-0,25 cmolc dm-3), a maior parte dos efeitos do gesso sobre o 

enraizamento da aveia preta provavelmente deveu-se aos efeitos sobre os teores de Ca2+ do 

solo. 

O gesso aumenta o teor de Ca2+ em camadas subsuperficiais do solo, e esse aumento 

pode impactar o crescimento radicular pelo fato deste nutriente ser fundamental na divisão 

celular, sendo que sua deficiência inibe, também, o elongamento das células (MARSCHNER, 

1995). Como resultado, a falta de Ca2+ limita a interceptação radicular, processo de contato íon-

raiz importante para a absorção dele mesmo (PRADO, 2008), já que boa parte dessa absorção 

ocorre na região meristemática radicular (TAIZ e ZEIGER, 2009).  

 Carvalho e Raij (1997) encontraram fatores restritivos ao crescimento radicular em 

amostras (0,5 a 1 m de profundidade) de 5 solos não cultivados, e observaram que carbonato e 

sulfato de cálcio e gesso agrícola aumentaram o enraizamento do milho, que assim absorveu 

mais água, N e K e produziu mais MS, concluindo ser importante o gesso no manejo de subsolo 

ácido com baixo teor de Ca2+. Zandoná et al. (2015), estudando milho e soja sob gessagem, 

observaram que no milho o aumento de produtividade se deu sob boas condições climáticas, 

diferentemente da soja que, apesar de não ser responsiva a gesso, sofreu restrição hídrica 

durante o florescimento e, em resposta à gessagem, produziu 11% a mais.  

Devido à dificuldade de se estudar raízes, muitos artigos citam os benefícios do gesso 

ao enraizamento das culturas, mas poucos estudos avaliam o crescimento radicular sob efeito 

da gessagem. No Brasil, os trabalhos de Ritchey et al. (1980) e Carvalho e Raij (1997) em 

colunas de solo são alguns dos primeiros. Considerando experimentos de campo, o número de 
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artigos é ainda menor no país. Coletando amostras de raízes (trado) em campo, observou-se que 

a gessagem não influenciou significativamente o crescimento radicular de cevada (Caires et al., 

2001) e do milho (Caires et al., 2004) sob SPD, mas melhorou a distribuição em profundidade 

em solo ácido em subsuperfície. 

Sousa et al. (2005) citam que a distribuição de raízes do milho reduziu de 61 para 30% 

na camada de 0-15 cm sob gessagem, mas aumentou de 8 para 18%, de 1 para 18% e de 1 para 

12%, respectivamente nas camadas de 30-45, 45-60 e 60-75 cm em Latossolo do Cerrado. 

Avaliando cana-de-açúcar sob gessagem, Ramos (2011) observou maior densidade de MS de 

raiz em todas as camadas de solo até 1,0 m de profundidade. Segundo Clemente et al. (2017), 

a gessagem melhora distribuição das raízes da cana em profundidade, aumentando a 

uniformidade radicular ao longo do perfil do solo. 

Avaliando gessagem e adubação-N em SPD nos Campos Gerais do Paraná, Caires et al. 

(2016) observaram que o gesso aumentou o comprimento radicular do milho em todas as doses 

de N, em campo e casa de vegetação; porém, sem aplicação de N o gesso não alterou o 

crescimento das raízes. No presente trabalho, o efeito residual do gesso (aplicado de 2009 a 

2011) melhorou o enraizamento (comprimento, área e volume) da aveia preta em todas as 

camadas em 2016, em concordância com a maioria dos trabalhos, mas não aumentou a 

distribuição relativa em profundidade. Cerca de 36% do comprimento radicular total até 80 cm 

ocorreu na camada de 0-20 cm sem uso de gesso, e este valor foi de 40% com 6,0 t ha-1 de 

gesso. Mesmo assim, o comprimento radicular na camada de 60-80 cm com 6,0 t ha-1 de gesso 

(232,11 cm) foi 23% maior que sem uso de gesso (187,89 cm). 

Nas camadas mais profundas houve efeito da adubação-N no desenvolvimento radicular 

da aveia preta, com maiores valores de comprimento, área e volume de raízes na ausência de 

N, o que é corroborado por Silveira e Monteiro (2011), que afirmam que baixas doses de 

adubação-N resultam em raízes mais compridas, enquando o aumento da dose reduz o 

comprimento das raízes. Estes resultados também estão em acordo com os de Baligar (1998), 

que verificou que maiores doses de N reduziram o comprimento das raízes de trigo. 

4.5.3. Produtividade de matéria seca de parte aérea (MSPA) de aveia preta  

 Somando-se os valores de dois cortes, a MSPA acumulada pela aveia preta respondeu 

quadraticamente à gessagem, tanto em 2015 (Figura 3) quanto em 2016 (Figura 4), com dose 

de máxima eficiência (DME) em 7,94 e 6,78 Mg ha-1 de gesso, respectivamente, as quais 
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resultariam em 8,45 e 6,87 Mg ha-1 de MSPA, cerca de 23% e 11% superiores à testemunha na 

safra. Em 2015 (Figura 1), as médias de precipitação foram muito próximas ao período 

histórico, porém no mês de Julho, houve excesso de chuvas, mais que o dobro da média 

histórica. Em 2016, houve redução da precipitação para o mês de Junho, o que pode explicar a 

redução de produtividade em relação a 2015 (Figura 1). 

 

Figura 3: Produtividade de matéria seca de parte aérea (MSPA) de aveia preta (Safra 2015) em 

função de doses de gesso agrícola e doses de nitrogênio aplicados em superfície em sistema de 

plantio direto. * = significativo com p < 0,05; n.s. = não significativo. 

  

Pauletti et al. (2014) não observaram efeito do gesso sobre a MSPA da aveia preta 

comum, em solo com baixo teor inicial de Mg2+. Silva et al. (2015), avaliando a MSPA do 

consórcio aveia branca forrageira + azevém também não obtiveram efeito do gesso, mas, ao 

avaliar a MSPA total e residual apenas do azevém, Silva (2016) observou maior MSPA com 

gesso, sobretudo com pastejo, devido à maior absorção de Ca e S. Soratto e Crusciol (2008c) 

obtiveram 16% a mais de MSPA de aveia preta comum com gesso, em safra sob déficit hídrico, 

efeito positivo que ocorreu também na produtividade de grãos da cultura (SORATTO e 

CRUSCIOL, 2008b). 

Não houve interação gesso vs. N, mas nas duas safras a adubação-N aumentou a MSPA 

da aveia na ordem N0 < N50 < N100. O N afeta muito o desenvolvimento vegetativo das 

plantas, o que reflete no aumento da área foliar, na emissão de perfilhos e na produtividade de 
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biomassa (SANTOS et al., 2010; HASTENPFLUNG, 2009). Níveis de N determinam o 

potencial produtivo das culturas, pois sua deficiência limita a produção, e seu excesso pode 

causar acamamento (TEIXEIRA FILHO et al., 2010; ZAGONEL et al., 2002).  

 Com 180 kg ha-1 de N, Zamarchi (2013) obteve 5,01 Mg ha-1 de MSPA de aveia branca 

forrageira (URS-Guapa) em pleno florescimento em Dois Vizinhos-PR, abaixo dos 8,57 (2015) 

e 7,03 Mg ha-1 (2016) de MSPA de aveia preta forrageira (Iapar 61) sob 100 kg ha-1 de N, no 

início do florescimento no presente estudo. Este nível produtividade obtido, mesmo com menor 

dose de N, pode ter sido devido à diferença entre as espécies, bem como ao cultivo antecessor 

de soja no presente estudo, pois os resíduos da cultura são de baixa relação C/N e fornecem N 

adicional para a cultura sucessora (SIQUEIRA NETO et al., 2010). 

 

Figura 4: Produtividade de matéria seca de parte aérea (MSPA) de aveia preta (Safra 2016) em 

função de doses de gesso agrícola e doses de nitrogênio aplicados em superfície em sistema de 

plantio direto. * = significativo com p < 0,05; n.s. = não significativo. 

As produtividades de MSPA do presente estudo foram compatíveis aos 7,17 Mg ha-1 de 

MSPA de aveia preta obtidas por Santi et al. (2003), com 180 kg ha-1 de N. Os autores, no 

entanto, citam ter havido apenas pequenas respostas acima de 120 kg ha-1 de N. Steiner et al. 

(2009) obteve aumento linear na produtividade de MSPA da aveia preta (Iapar 61) com doses 

de N até 120 kg ha-1, alcançando 7,07 Mg ha-1 de MS. Nestes estudos avaliou-se a aveia apenas 

uma vez, na fase de grão leitoso, enquanto no presente trabalho a aveia foi avaliada duas vezes, 

no início do florescimento e após 60 dias de rebrote. 
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Embora Santi et al. (2003) tenham observado apenas pequenas respostas da aveia preta 

a doses acima de 120 kg ha-1 de N, o aumento linear na produtividade de MSPA da aveia preta 

Iapar 61, mesma do presente estudo, observado por Steiner et al. (2009) com doses até 120 kg 

ha-1 de N no Paraná, são indicativos de que, dependendo da safra e da cultura antecessora, as 

resposta a doses de N podem ser diferentes. Como no presente estudo a cultura antecessora à 

aveia preta foi a soja, que possui resíduos de baixa relação carbono/nitrogênio (C/N) e é fonte 

de N para a cultura sucessora, em próximos estudos poderia-se avaliar a aveia preta antecedida 

por milho na rotação, bem como doses maiores de N, já que a relação C/N do milho é maior e 

pode imobilizar parte do N. Doses maiores de N também podem mudar a interação gesso vs. 

N, não significativa no presente estudo. 

 

4.6. Conclusões 

 Os teores de Ca2+ e SO4
2- são maiores e os de Al3+ são menores no perfil do solo cerca 

de 6 anos após a aplicação do gesso, que aumentou a produtividade de MSPA da aveia preta, 

em consonância com o maior crescimento radicular até 80 cm de profundidade. Nas maiores 

doses de gesso, porém, diminuíram os teores de Mg2+ no solo e a produtividade. Não houve 

interação do gesso com a adubação-N, que aumentou os teores de N no perfil e de Al3+ em 

camadas superficiais, e diminuiu o enraizamento em profundidade. A produtividade de MSPA 

da aveia preta, porém, aumentou com as doses de N, na ordem: 0 < 50 < 100 kg ha-1 de N. 
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5. CAPÍTULO II – PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DE FORRAGEM DE AVEIA 

PRETA SOB ADUBAÇÃO NITROGENADA E EFEITO RESIDUAL DE GESSO 

AGRÍCOLA 

5.1. Resumo – O nitrogênio (N) é móvel no solo e percola até camadas profundas, o que diminui 

a eficiência de uso. O gesso promove crescimento e aprofundamento das raízes, beneficiando 

as culturas, sobretudo em poáceas, e embora haja estudos para produção de grãos, faltam 

trabalhos com poáceas forrageiras. Neste estudo avaliou-se doses de N em cobertura na aveia 

preta sobre a produtividade, eficiência de uso do N (EUN) e qualidade da forragem, em área de 

SPD sob efeito residual de gesso. Trata-se de um estudo de longa duração, em que se avaliam 

cinco doses de gesso agrícola: 0, 3, 6, 9 e 12 Mg ha-1. Nos invernos de 2015 e 2016 cultivou-se 

a aveia preta, subdividindo-se as parcelas para aplicar três doses de N em cobertura: zero, 50 e 

100 kg ha-1 de N. Para avaliar a produtividade de matéria seca de forragem, colheu-se a aveia 

em pré-florescimento, separando-se alíquotas para as análises bromatológica e química. Os 

resultados foram submetidos às análises de variância e regressão (gesso) e teste de Tukey (N), 

ao nível de 5% de significância. A produtividade de forragem respondeu quadraticamente ao 

gesso, com máxima eficiência em 8,1 e 6,5 Mg ha-1 de gesso em 2015 e 2016, resultando em 

estimativas de 6,13 e 5,50 Mg ha-1 de MS de forragem, respectivamente. A adubação-N 

aumentou a MS de forragem, mas sem diferença significativa entre 50 e 100 kg ha-1 de N. As 

doses de gesso afetaram linearmente os teores de nutrientes na forragem, aumentando Ca e S e 

diminuindo Mg, e a adubação nitrogenada (adubação-N) aumentou os teores de N e Ca e 

reduziu os de P e S, nas duas safras. A gessagem afetou as exportações de nutrientes, com 

aumento linear para Ca e S (2015 e 2016) e quadrático para N, P e K (2015 e 2016). O Mg não 

foi afetado (2015) ou apresentou queda linear (2016). A adubação-N aumentou as exportações 

de N e Ca (2015 e 2016), K (2015) e Mg (2016) e reduziu as de P (2015). O gesso não afetou o 

N mineral no solo (0-80 cm) e a EUN pela aveia, e a adubação-N aumentou o N mineral no 

solo, mas sem efeito sobre a EUN. O gesso não afetou a bromatologia da forragem, mas a 

adubação-N diminuiu fibras em detergente neutro e hemicelulose e aumentou a digestibilidade 

(2015 e 2016). Conclui-se que o gesso melhorou a produtividade de forragem, mas sem 

interação significativa com as doses de N. A adubação-N aumentou o N no solo, o que se refletiu 

em mais N na forragem e maior produtividade. Em produtividade e qualidade da forragem, 

porém, não houve distinção clara entre 50 e 100 kg ha-1 de N, em duas safras após a soja. 

Palavras-Chave: Fosfogesso, N-cobertura, EUN. 



26 

 

YIELD AND QUALITY OF BLACK OAT FORAGE UNDER NITROGEN 

FERTILIZATION AND RESIDUAL EFFECT OF PHOSPHOGYPSUM 

 

5.2. Abstract – Nitrogen is very mobile in the soil and percolates towards deeper layers, what 

decreases its use efficiency. Phosphogypsum (PG) promotes root growth and deepening, which 

benefits the crops, especially of grasses, and although there are studies on grain crops, the ones 

with forage grass crops are lacking. The aim with the present study is to evaluate N rates as 

topdressing for black oat on the yield, nitrogen use efficiency (NUE) and quality of forage in a 

no-till area under residual effect of PG. This is a long-term study set up at Guarapuava, Paraná 

State, Brazil, in which five PG rates are under evaluation: 0, 3, 6, 9 and 12 Mg ha-1. In 2015 

and 2016 winter seasons, black oat was cultivated and plots were split to apply three N rates as 

topdressing: zero, 50 and 100 kg ha-1 of N. For evaluating forage dry matter (DM) yield, black 

oat was harvested at boot stage, and aliquots were saved for chemical and bromatological 

analysis. Results were submitted to analysis of variance and regression (PG rates), and Tukey 

test (N rates), to the level of 5% of significance. Forage yield response to PG was quadratic, 

with maximum efficiency at 8.10 and 6.50 Mg ha-1 of PG in 2015 and 2016, resulting in estimate 

yields of 6.13 and 5.50 Mg ha-1 of forage DM, respectively. N-fertilization increased forage 

DM, but without significant difference between rates of 50 and 100 kg ha-1 of N. PG rates had 

linear effects on forage nutrient concentrations, increasing Ca and S and decreasing Mg, and 

nitrogen fertilization (N-fertilization) increased the concentrations of N and Ca and reduced P 

and S, in both seasons. Rates of PG have affected nutrient exportation, with linear increase for 

Ca and S (2015 and 2016) and quadratic effect for N, P and K (2015 and 2016). Mg was not 

affected (2015) or decreased linearly (2016). N-fertilization increased exportations of N and Ca 

(2015 and 2016), K (2015) and Mg (2016) and reduced P exportation (2015). Rates of PG had 

no effect on soil mineral N (0-80 cm) and on NUE by oat, and the N-fertilization increased soil 

mineral N, but also with no effect on NUE. Rates of PG had no effect on forage bromatology, 

but N-fertilization decreased neutral detergent fiber (NDF) and hemicellulose and increased 

digestibility (2015 and 2016). Phosphogypsum increased forage yield, but without any 

interaction with N rates. N fertilization increased soil N, which reflected on forage N and yield. 

Between 50 and 100 kg ha-1 of N, however, there was no clear distinction of effect on yield and 

quality of black oat forage, in two winter seasons following soybean crop. 

 

Keywords: Calcium sulphate, N topdressing, NUE. 
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5.3. Introdução 

O uso do sistema de plantio direto (SPD) reduz a ocorrência e intensidade de processos 

de degradação do solo (PEREIRA et al., 2009), melhorando a sustentabilidade da produção. 

Porém, diversas áreas sob SPD apresentaram, com o passar dos anos, queda ou estagnação 

gradativa de rendimento, dentre outros motivos, devido ao gradiente de fertilidade do solo, que se 

torna cada vez mais fértil em superfície e mais ácido e menos fértil em subsuperficie (DENARDIN 

et al., 2008; COSTA et al., 2009). No atual cenário da agricultura, em que se busca menor custo 

e maior rendimento, maior atenção deveria ser dada à eficiência de uso dos nutrientes (EUN), 

que permite reduzir as doses de fertilizantes, aproveitar melhor os recursos naturais e reduzir 

impactos ambientais. O nitrogênio (N) recebe especial atenção quanto à EUN, pois é muito 

móvel no solo. Em condições normais de aeração, predomina na forma de ânion nitrato (NO3
-), 

o qual é facilmente lixiviado (CAIRES et al., 2015; ALCÂNTARA e CAMARGO, 2010). 

 Mesmo se aplicado na superfície do solo, o gesso agrícola (CaSO4.2H2O) fornece Ca2+ 

e S-SO4
2-, os quais percolam no perfil, tornando-o especialmente recomendável para solos com 

baixo teor de S e baixa saturação por Ca2+, acidez e presença de Al3+ em subsuperficie, 

resultando em melhor fertilidade e maior volume de solo explorado pelas raízes (RAIJ, 2008; 

ROSSETTO e SANTIAGO, 2011). Indiretamente, pode haver, mobilização de K+ e Mg2+ em 

profundidade, dependendo da dose de gesso, teor inicial destes nutriente e textura do solo 

(RAIJ, 2008). 

 No Sul do Brasil, tem crescido o uso de gesso em áreas de produção de grãos sob SPD, com 

resultados positivos sobretudo em poáceas como milho (CAIRES et al. 1999; 2004; 2011a), trigo 

(VICENSI et al., 2016, CAIRES et al., 2002) e cevada (CAIRES et al., 2001, MICHALOVICZ, 

2012). Por outro lado, tem-se reduzido a área de cultivo de grãos no inverno (SILVA et al., 2012), 

devido ao alto risco de frustração de safra com geadas e, também, à rentabilidade baixa na 

comercialização dos grãos. Sem as safras de cereais de inverno, as áreas permanecem em pousio 

até a safra de grãos do verão ou são cultivadas com forrageiras como a aveia no inverno, para a 

produção e colheita de forragem ou para pastejo e alimentação do gado, bem como como adubo 

verde, melhorando a rotação de culturas e a qualidade do SPD praticado, bem como aumentando a 

área de sistemas integrados de produção, com diversificação de atividades na propriedade e 

estabilidade econômica (CARVALHO et al., 2014). 

A aveia preta apresenta elevada produtividade de forragem (DEBIASI et al., 2007) e pode 

ser pastejada, conservada como feno ou silagem, ou cortada e fornecida aos animais (FONTANELI 
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et al., 2012). Considerada rústica quanto à fertilidade do solo, pragas e doenças, é favorável dentro 

da rotação de culturas e pode agregar renda com a produção de forragem e/ou alimentação animal 

(SILVA et al., 2015), sendo menos exigente em adubação que outras poáceas forrageiras de inverno, 

como o azevém que, segundo Hanisch et al. (2012) demanda mais em termos de N e P.  

O N é um dos nutrientes mais limitantes à produtividade das espécies cultivadas, 

especialmente as poáceas, sendo necessário em grandes quantidades para a síntese protéica e 

fotossíntese (YONG et al., 2010). Nas forrageiras, o uso de N melhora seu desenvolvimento e 

aumenta a produtividade de MS (CANTO et al., 2009), sendo que a dose de N que refletirá em 

maior produtividade de MS ou de grãos é resultado das interações com as condições de clima 

e de solo, exigência da planta e manejo da adubação-N. 

Mohr et al. (2007), no Canadá, e Steiner et al. (2009), no Oeste do Paraná, testando 

doses até 120 kg ha-1 de N, observaram resposta linear para MS de aveia preta, enquanto 

Zamarchi (2013), no sudoeste do Paraná, observou aumento linear até 180 kg ha-1. Santi et al. 

(2003), no Rio Grande do Sul, estudando doses de até 240 kg ha-1 de N, obtiveram efeito 

quadrático, com dose de máxima eficiência de 180 kg ha-1 de N.  

Embora haja muitos estudos sobre adubação-N na produtividade de forragem de aveia 

preta, são escassos os trabalhos com aplicação de gesso na região Sul do Brasil. Como o gesso 

melhora o crescimento radicular em profundidade, e a percolação do N para camadas mais 

profundas do perfil do solo pode significar perdas, é importante estudar a interação entre 

gessagem e adubação-N. O objetivo do presente estudo foi avaliar doses de N em cobertura na 

aveia preta sobre a produtividade e qualidade de forragem de aveia preta, bem como sobre a 

eficiência de uso do N em área de SPD sob efeito residual de gessagem. 

5.4. Material e Métodos 

 Os resultados apresentados neste capítulo referem-se à produtividade de forragem, 

teores e exportação de nutrientes, qualidade bromatológica da forragem e eficiência de uso do 

N pela aveia preta forrageira. A caracterização da área do estudo, o delineamento experimental, 

a aplicação dos tratamentos e informações adicionais encontram-se na página 7 (Capítulo I).  

A fim de avaliar a produção de forragem de aveia preta, selecionou-se a cultivar IAPAR 

61 de aveia preta, bastante utilizada na região de estudo e em todo o Paraná, sendo implantada 

em abril de 2015 e 2016. No verão, implantou-se a cultura da soja, principal cultura de verão 

em termos de área, seja em sistemas agrícolas exclusivos ou nos sistemas integrados de 
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produção agropecuária (SIPA) da região do estudo. Para tanto, procedeu-se conforme as 

recomendações técnicas para a cultura e cultivar na região de estudo. 

Para implantar a aveia preta, foram utilizados 60 kg ha-1 de sementes, espaçamento de 

17 cm entrelinhas e adubação com 40 kg ha-1 de P2O5 no sulco (superfosfato triplo) e 40 kg ha-

1 de K2O (cloreto de potássio) a lanço 10 dias após a semeadura. Pragas e doenças foram 

monitoradas, não se constatando necessidade de controle químico. Dados de precipitação e 

temperatura durante o período foram obtidos da estação meteorológica da rede do Instituto 

Agronômico do Paraná, a 200 m do experimento (25º 23' S, 51° 30' O e 1.026 m) (Figura 5). 

 

 

 

Figura 5: Precipitação e temperatura nos meses do ano entre os períodos de 1976-2016 (média 

histórica) e de Abril a Setembro de 2015 e de 2016 (período de cultivo da aveia preta). 

 

Aos 115-120 dias da emergência da aveia preta, no pré-florescimento, estádio 10.1 na 

escala Feeks-Large (LARGE, 1954), foram colhidas plantas em amostras de um metro linear 

em três pontos por subparcela (três metros por subparcela), cortando-as a 10 cm da superfície 

do solo, a fim de avaliar a produtividade de forragem na fase destinada à silagem pré-secada. 

As amostras foram pesadas úmidas (PU), secas em estufa a 50ºC até peso constante, e então 

pesadas secas (PS). Com o PS, estimou-se a produtividade de MS em kg ha-1, considerando o 
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espaçamento da aveia preta. Calculou-se a quantidade de MS da forragem por meio da fórmula: 

MS (%) = (100 x PS) / PU, que estava na média em 15% de matéria seca em 2015 e 15,1% em 

2016 no momento da colheita. 

Após a amostragem, a forragem foi colhida e retirada das parcelas. No laboratório, 

alíquotas da MS de aveia preta foram moídas e utilizadas para determinar os teores (g kg-1) de 

N, P, K, Ca, Mg e S (EMBRAPA, 2009), os quais foram combinados aos dados de 

produtividade de MS a fim de estimar a exportação de nutrientes pela forragem: Exportação 

(kg ha-1) = (teor x produtividade)/1000. No caso do N, a quantidade extraída pelas plantas e o 

N fornecido pelo solo foram relacionados para o cálculo de eficiência de uso do N (EUN), 

adaptando-se a metodologia descrita por Moll et al. (1982). Como no presente caso se trata de 

cultura forrageira, para o N contido na planta, em vez de (kg ha-1 de N nos grãos + kg ha-1 de 

N na palha), o cálculo foi adaptado para: [(kg ha-1 de N na forragem) / kg ha-1 de N no solo],. 

Alíquotas das amostras de forragem também foram utilizadas para determinar os teores 

de fibra em detergente neutro (FDN), conforme Van Soest et al. (1991), e de fibra em detergente 

ácido (FDA), conforme Goering e Van Soest (1970). Os teores de Hemicelulose (HEM) foram 

determinados por diferença (HEM = FDN - FDA). 

 Outras alíquotas foram direcionadas à determinação de digestibilidade in situ da 

forragem, utilizando-se dois bois de raça Jersey, fistulados no rúmen. Para incubar a forragem 

no rúmen dos animais, foram utilizados sacos de tecido nylon ‘poliester’, preenchidos com 

cinco gramas de amostra seca a 55°C. Cada animal recebeu 30 sacos, totalizando 60 amostras 

referentes às 60 subparcelas experimentais. Os animais foram primeiramente adaptados e as 

amostras incubadas pelo período de 24h. Após a incubação, os sacos foram retirados e 

mergulhados em água gelada, depois foram lavados em água corrente até a mesma escoar 

límpida. Os sacos então foram secos em estufa a 55 °C até peso constante, e posteriormente 

foram pesados, determinando-se a digestibilidade por diferença de peso.  

 Os resultados foram submetidos à análise de variância, em DBC com arranjo de parcela 

subdividida, a 5% de probabilidade de erro. Havendo interação (p<0,05) entre doses de gesso e 

de N, procedeu-se à análise de regressão com desdobramento em cada dose de N. Não havendo 

interação, o efeito do N foi comparado pelo teste de Tukey (α=0,05) e procedeu-se com análise 

de regressão para o gesso, adotando-se os modelos com maior significância. A dose de gesso 

para máxima eficiência (DME) na produtividade de forragem da aveia preta foi determinada 

igualando-se a zero a derivada primeira do modelo de regressão. 
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5.5. Resultados e Discussão 

5.5.1. Produtividade de matéria seca (MS) de forragem de aveia preta 

A produtividade de MS de forragem de aveia preta, no início do florescimento, 

apresentou efeito quadrático em função da gessagem, tanto em 2015 (Figura 6) quanto em 2016 

(Figura 7), com doses de máxima eficiência (DME) estimadas em 8,1 Mg ha-1 de gesso em 

2015, o que resultaria em uma produtividade de 6,13 Mg ha-1 de MS de forragem, 9,46% 

superior à testemunha, e 6,5 Mg ha-1 de gesso em 2016, o que resultaria em 5,50 Mg ha-1 de 

MS de forragem, 5,63% superior à testemunha. Em 2015, apesar da precipitação abaixo da 

média em abril, choveu após a semeadura e a aveia preta teve bom crescimento inicial. O 

volume mensal de Julho, mais que o dobro da média histórica, associado a temperaturas médias 

acima do normal em agosto e setembro podem ter favorecido a produtividade de forragem da 

aveia preta. Em 2016, apesar do excesso de chuva em Agosto, houve precipitação e temperatura 

inferiores à média histórica em Junho, o que pode ter sido causa da produtividade de forragem 

menor (7,3%) em relação a 2015. 

Estes resultados são corroborado pelos de Soratto e Crusciol (2008c), que obtiveram 

aumento de 16% na MSPA de aveia preta comum com gesso, sob déficit hídrico. Silva et al. 

(2015), porém, não obtiveram resposta na MS de forragem com o uso de gesso, embora tenham 

avaliado outra espécie de aveia forrageira em consórcio com azevém. 

A adubação-N aumentou a produtividade de MS de forragem de aveia preta nas duas 

safras, mas sem interação N vs. gesso. Em 2015, N0 foi superado por N50 e N100, sem 

diferença entre essas doses, enquanto em 2016 N0 foi superado apenas por N100. O N é o 

nutriente com grande efeito no desenvolvimento vegetativo, e seu fornecimento às plantas pode 

aumentar a área foliar, a emissão de perfilhos e a produtividade de biomassa (SANTOS et al., 

2010; HASTENPFLUNG, 2009). Níveis de N determinam o potencial produtivo das culturas, 

pois a deficiência de N limita a produtividade (ZAGONEL et al., 2002; TEIXEIRA FILHO et 

al., 2010).  
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Figura 6: Produtividade de matéria seca (MS) de forragem de aveia preta (Safra 2015) em 

função de doses de gesso agrícola e doses de nitrogênio aplicados em superfície em sistema de 

plantio direto. * = significativo com p < 0,05; n.s. = não significativo. 

 

Figura 7: Produtividade de matéria seca (MS) de forragem de aveia preta (Safra 2016) em 

função de doses de gesso agrícola e doses de nitrogênio aplicados em superfície em sistema de 

plantio direto. * = significativo com p < 0,05; n.s. = não significativo.  
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 Santi et al. (2003) alcançaram 7,17 Mg ha-1 de MS aveia preta, superando as médias do 

presente estudo, porém com 180 kg ha-1 de N, dose maior que a dose máxima avaliada no 

presente estudo (100 kg ha-1 de N). Steiner et al. (2009) obtiveram aumento linear de MS da 

aveia preta Iapar 61 (mesma cultivar do presente estudo) com doses até 120 kg ha-1 de N, 

alcançando 7.072 kg ha-1 de MS. Avaliando a aveia branca URS-Guapa, Zamarchi (2013), 

também com 180 kg ha-1 de N, obteve 5,01 Mg ha-1 de MS de forragem (em pleno 

florescimento), um pouco abaixo do obtido no presente estudo, em que chegou-se a 5,87 e 5,47 

Mg ha-1 de MS de forragem de aveia preta no início do florescimento em 2015 e 2016, 

respectivamente, com apenas 100 kg ha-1 de N. O bom nível produtividade no presente caso, 

mesmo com dose menor de N, pode ser devido à diferença entre as espécies e cultivares, bem 

como ao cultivo antecessor de soja utilizado neste estudo, pois os resíduos da cultura são de 

baixa relação C/N e fornecem N adicional para a cultura sucessora (SIQUEIRA NETO et al., 

2010). 

 

5.5.2. Teores de macronutrientes na forragem de aveia preta 

 Os efeito da gessagem sobre os teores de nutrientes foram lineares, positivos no caso de 

Ca e S, e negativo para o Mg, em 2015 (Tabela 7) e 2016 (Tabela 8). A adubação-N aumentou 

os teores de N, havendo diferença significativa entre N0 e N100 em 2015, enquanto em 2016 

houve aumento significativo a cada incremento de N, na seguinte ordem: N0 < N50 < N100. 

Os teores de P (2015 e 2016) e os teores de S (2015), foram superiores em N0 na comparação 

com N50 e N100, sem diferença entre essas doses. Em 2016, os teores de S em N0 foram 

superiores somente na comparação com N100. Já os teores de Ca foram inferiores em N0 na 

comparação com N50 e N100, sem diferenção entre as doses em 2015, havendo, em 2016, 

aumento significativo a cada incremento de N, na seguinte ordem: N0 < N50 < N100. 

Na ausência de interpretações destes teores para análise de planta inteira (folha+caule), 

as faixas interpretativas de teores foliares para a cultura (CQFS, 2004) pode auxiliar na discussão 

dos resultados. Os teores de N ficaram acima da faixa de suficiência para folhas de aveia, que é 

de 20 a 30 g kg-1, inclusive no controle sem N, indicando bom aproveitamento da cultura em 

relação ao N residual do solo e da reciclagem a partir da palhada da soja, que apresenta baixa 

relação C/N e rápida decomposição, fornecendo N adicional para a cultura sucessora 

(SIQUEIRA NETO et al., 2010). 

Os teores de P, K e Ca (Tabelas 7 e 8) também ficaram dentro das faixas de suficiência 
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para folhas, respectivamente: 2,0 a 5,0; 15 a 30; e 2,5 a 5,0 g kg-1. Os teores de Mg, por sua 

vez, ficaram próximos ao limite inferior da faixa de suficiência, que vai de 1,5 a 5,0 g kg-1, 

ficando abaixo do limite na maior dose de gesso nos dois anos. Os teores de S ficaram acima 

da faixa de suficiência foliar, que vai de 1,5 a 4,0 g kg-1, sobretudo nas maiores doses de gesso. 

Avaliando teores foliares de N, outros estudos também não obtiveram efeito do gesso, 

em aveia preta (SORATTO e CRUSCIOL, 2008b), milho (CAIRES et al., 2011a) e trigo 

(CAIRES et al., 2002). Quanto à adubação-N, vários estudos avaliaram os teores de N na parte 

aérea da aveia, sendo observados aumentos lineares dos teores em resposta direta ao 

fornecimento de N. Steiner et al. (2009), avaliando a cv. Iapar 61, encontrou aumento linear do 

teor de N até 120 kg ha-1 de N. Santi et al. (2003), avaliando a aveia preta comum, observou 

incremento linear do teor de N até a dose de 240 kg ha-1 de N. 

Tabela 7: Resumo das análises de variância, de regressão e médias de N, P, K, Ca, Mg e S na 

forragem de aveia preta em função de doses de gesso agrícola e de N (Guarapuava-PR, 2015). 

Tratamento N P K Ca  Mg S 

Gesso (Mg ha-1) -------------------------------------g kg-1------------------------------------ 

0  42,86 3,66 19,98 4,06 1,92 8,56 

3 44,60 3,85 20,95 4,36 1,76 9,52 

6 45,91 3,60 20,07 4,40 1,61 9,11 

9 46,48 3,75 18,96 4,59 1,59 10,10 

12 43,96 3,60 19,24 4,89 1,46 9,89 

Regressão/R2  n.s. n.s. n.s. **L/ 0,95 *L/ 0,96 *L/ 0,68 

CV(%) 14,28 13,00 14,38 7,53 17,62 11,20 
       

Nitrogênio       

            N01 42,64 B 4,22 A 19,74 4,10 B 1,69 10,28 A 

N50 44,10 AB 3,53 B 20,23 4,50 A 1,63 8,96 B 

N100 47,54 A 3,32 B 19,54 4,78 A 1,68 9,08 B 

Efeito * ** n.s. ** n.s. ** 

CV(%) 13,70 9,52 10,26 10,51 12,00 13,18 

       

Gesso x N2 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
1N0 = sem nitrogênio; N50 = 50% da dose de nitrogênio; e N100 = 100% da dose de nitrogênio; 2Nitrogênio; 
3L=Ajuste linear e valor de R2 depois da barra; *p<0,05; **p<0,01; n.s.: não significativo. Modelos das equações 

de regressão em anexo. 

A não resposta dos teores de P ao gesso corroboram os resultados de outros estudos, 

com aveia preta (SORATTO e CRUSCIOL, 2008b), milho (CAIRES et al., 2004), trigo 

(CAIRES et al., 2002). Já os maiores teores de P, nas duas safras (Tabelas 7 e 8), no tratamento 

sem adubação-N são corroborado pelos resultados de Alves et al. (1999), em que o milho 

adubado com N, sobretudo na forma amoniacal, apresentou menor absorção de P, 
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provavelmente pela acidificação da rizosfera. O maior teor de P sem adubação-N também pode 

ser devido ao efeito concentração, pois a aveia preta cresceu menos sem as doses de N (Figura 

6 e 7), causando maior concentração deste nutriente no tecido (JARREL e BEVERLY, 1981). 

 A absorção de K não foi prejudicada pela doses de gesso e de N, que aumentaram Ca2+ 

e NH4
+ no solo, os quais competem com K+ em termos de absorção. Provavelmente, isso se 

deveu ao nível de K+ do solo e suprimento adequado via adubação de implantação da aveia 

preta. Em outros estudos, o gesso também não influenciou teores foliares de K da aveia preta 

(SORATTO e CRUSCIOL, 2008b), do milho (CAIRES et al., 2011a) e do trigo (CAIRES et 

al., 2002). 

 A gessagem aumentou o Ca2+ no perfil do solo, justificando a resposta da cultura. O 

Ca2+ estimula o enraizamento das culturas (CARVALHO e RAIJ, 1997), o que aumenta os 

processos de contato íon-raiz, dentre os quais a interceptação radicular melhora a absorção do 

próprio Ca2+ (PRADO, 2008). Outros estudos também observaram maior teor foliar de Ca com 

a gessagem em milho (Caires et al., 2004; 2011a) e trigo (CAIRES et al., 2002).  

Tabela 8: Resumo das análises de variância, de regressão e médias de N, P, K, Ca, Mg e S na 

forragem de aveia preta em função de doses de gesso agrícola e de N (Guarapuava-PR, 2016). 

Tratamento N P K Ca  Mg S 

Gesso (Mg ha-1) -------------------------------------g kg-1------------------------------------ 

0 42,88 3,12 36,16 3,35 1,69 9,60 

3 43,80 3,36 35,60 3,98 1,66 9,83 

6 45,63 3,39 37,13 3,95 1,61 10,47 

9 45,28 3,35 36,71 4,00 1,58 10,38 

12 47,36 3,04 36,42 4,18 1,53 11,08 

Regressão/R2  n.s. n.s. n.s. **L/ 0,71 *L/ 0,99 **L/ 0,91 

CV(%) 7,78 12,37 9,82 13,21 6,25 4,27 
       

Nitrogênio       

            N01 39,11 C 3,49 A 35,24 3,39 C 1,60 10,61 A 

N50 45,88 B 3,14 B 36,68 3,96 B 1,62 10,19 AB 

N100 49,97 A 3,12 B 37,29 4,33 A 1,62 10,01 B 

Efeito ** * n.s. ** n.s. * 

CV(%) 5,68 12,71 13,28 11,83 3,39 6,16 

       

Gesso x N2 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
1N0 = sem nitrogênio; N50 = 50% da dose de nitrogênio; e N100 = 100% da dose de nitrogênio; 2Nitrogênio; 
3L=Ajuste linear e valor de R2 depois da barra; *p<0,05; **p<0,01; n.s.: não significativo. Modelos das equações 

de regressão em anexo. 

 
 Respostas em termos de Ca foliar à adubação-N também foram observadas em arroz por 

Reis et al. (2005). Com o aumento na disponibilidade de N, houve maior produtividade de 
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forragem da aveia preta, o que se relaciona positivamente à absorção de Ca. O N regula diversos 

processos fisiológicos nos vegetais, dentre eles a síntese protéica e a fotossíntese, enquanto o 

Ca é necessário para a divisão e expansão celular (YONG et al., 2010), ou seja, para aumentar 

a produtividade de forragem, maiores quantidades de N e de Ca são necessárias em conjunto, 

já que a limitação de algum destes nutrientes, implicaria em menor crescimento da aveia preta.  

O menor teor de Mg na forragem da aveia preta em função da gessagem se deve à 

redução dos teores de Mg2+ no solo, bem como ao aumento simultâneo dos teores de Ca2+, 

ocorrendo uma inibição por competição iônica (PRADO, 2008). Avaliando a aveia preta, 

Soratto e Crusciol (2008b) não observaram redução no teor foliar de Mg em função da 

gessagem, porém, vários estudos com gesso verificaram queda nos teores foliares de Mg, como 

em milho (RAIJ et al., 1998; CAIRES et al., 2004) e em trigo (RAMPIM et al., 2011).  

 Os menores teores de S na biomassa da aveia preta nos tratamentos que receberam N 

provavelmente se devem ao efeito diluição, já que os tratamentos que receberam N tiveram uma 

maior produtividade de biomassa (Tabelas 4 e 5, Capítulo I). Quanto à gessagem, o aumento 

no teor de S-SO4
2- no solo (Tabela 2 e 3, Capítulo I) responde pelo efeito positivo sobre os 

teores de S na forragem da aveia preta, como observado em outros trabalhos com gesso em 

poáceas, caso dos teores foliares de milho (CAIRES et al., 2011a) e trigo (CAIRES et al., 2002). 

5.5.3. Exportação de nutrientes pela aveia preta 

Em 2015, houve efeito quadrático das doses de gesso nas extrações de N, P e K pela 

aveia preta (Tabela 9), semelhante ao observado para a produtividade de forragem. Para Ca e 

S, mesmo com a queda de produtividade de forragem nas maiores doses de gesso, o efeito foi 

linear, semelhante ao observado para os teores dos nutrientes no solo e na forragem. Quanto ao 

Mg, mesmo havendo queda dos teores na forragem com as doses de gesso, houve compensação 

pelo efeito positivo das doses na produtividade de forragem em relação ao controle sem gesso, 

não havendo efeito sobre a exportação de Mg pela forragem. 

Quanto à adubação-N, esta aumentou de forma similar as extrações de N e K (Tabela 

9), havendo significância somente na comparação entre N0 e N100. Para o Ca, a adubação-N 

aumentou a exportação em relação ao controle N0, sem diferença entre os níveis N50 e N100, 

diferentemente do P, em que o controle N0 levou a uma maior quantidade extraída de P em 

relação a N50 e N100, sem diferença entre essas doses. Não houve interação gesso vs. N. 

 



37 

 

Tabela 9: Resumo das análises de variância, de regressão e médias de exportação de N, P, K, 

Ca, Mg e S na forragem de aveia preta em função de doses de gesso agrícola e de N 

(Guarapuava-PR, 2015). 

Tratamento N P K Ca  Mg S 

Gesso (Mg ha-1) -------------------------------------kg ha-1------------------------------------ 

0 214,71 18,26 99,95 20,46 9,61 42,77 

3 269,66 23,18 126,66 26,40 10,60 57,27 

6 275,39 21,47 120,35 26,49 9,70 54,42 

9 272,58 21,96 110,90 26,90 9,30 59,32 

12 259,20 21,28 113,72 28,90 8,61 58,35 

Regressão/R2  **Q/ 0,93 **Q/ 0,61 *Q/ 0,49 **L/ 0,75 n.s. **L/ 0,64 

CV(%) 13,83 13,86 14,31 10,38 19,56 12,95 

       

Nitrogênio       

            N01 236,48 B 23,41 A 109,13 B 22,86 B 9,34 57,28 

N50 257,71 AB 20,70 B 115,28 AB 26,47 A 9,47 52,35 

N100 280,73 A 19,62 B 118,53 A 28,17 A 9,88 53,65 

Efeito ** ** * ** n.s. n.s. 

CV(%) 13,55 10,57 10,34 11,60 12,82 14,51 

       

Gesso x N2 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
1N0 = sem nitrogênio; N50 = 50% da dose de nitrogênio; e N100 = 100% da dose de nitrogênio; 2Nitrogênio; 
3L=Ajuste linear e valor de R2 depois da barra; *p<0,05; **p<0,01; n.s.: não significativo. Modelos das equações 

de regressão em anexo. 
 

Em 2016, os efeitos da gessagem sobre as extrações foram predominantemente lineares 

(Tabela 10), sendo positivos para N, Ca e S, e negativos para Mg. Efeito quadrático foi 

observado para as extrações de P e K, se assemelhando ao efeito quadrático na produtividade 

de forragem da aveia preta. Quanto à adubação-N, para N e Ca o efeito foi semelhante ao de 

2015, aumentando as extrações, mas com diferença significativa a cada acréscimo da dose de 

N. Para o Mg, diferentemente de 2015, houve aumento significativo da exportação com a 

adubação-N, havendo significância na comparação entre N0 e N100. Não houve interação gesso 

vs. N. 

As extrações de Ca e S em 2015 e de N, Ca e S em 2016 aumentaram linearmente em 

função da gessagem, embora não tenha havido aumento linear na produtividade de forragem, 

caracterizando ganhos em teores destes nutrientes e enriquecimento da forragem, com 

vantagens à nutrição animal. Em relação à adubação-N, normalmente causou maior exportação 

de nutrientes devido ao efeito positivo sobre a produtividade de forragem, exceto para P em 

2015, que a dose N0 resultou em maior exportação de P que as doses N50 e N100, porém sem 

prejuízos à produtividade. 
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Tabela 10: Resumo das análises de variância, de regressão e médias de exportação de N, P, K, 

Ca, Mg e S na forragem de aveia preta em função de doses de gesso agrícola e de N 

(Guarapuava-PR, 2016). 

Tratamento N P K Ca  Mg S 

Gesso (Mg ha-1) -------------------------------------Kg ha-1------------------------------------ 

0 222,29 16,17 187,41 17,36 8,76 49,65 

3 235,85 17,92 190,51 21,36 8,89 52,61 

6 248,85 18,45 202,45 21,58 8,76 57,05 

9 248,65 18,48 201,11 22,06 8,68 57,01 

12 244,37 15,67 187,55 21,72 7,89 57,02 

Regressão/R2  *L/ 0,64 **Q/ 0,94 *Q/ 0,76 **L/ 0,59 *L/ 0,58 **L/ 0,79 

CV(%) 9,56 15,28 7,23 14,82 8,85 6,95 

       

Nitrogênio       

            N01 202,68 C 18,17 182,90 17,61 C 8,31 B  55,09 

N50 243,87 B 16,76 195,01  21,14 B 8,63 AB 54,70 

N100 273,46 A 17,08 203,50 23,71 A 8,86 A 54,21 

Efeito ** n.s. n.s. ** ** n.s. 

CV(%) 8,78 14,77 14,99 14,92 5,53 8,44 

       

Gesso x N2 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
1N0 = sem nitrogênio; N50 = 50% da dose de nitrogênio; e N100 = 100% da dose de nitrogênio; 2Nitrogênio; 
3L=Ajuste linear e valor de R2 depois da barra; *p<0,05; **p<0,01; n.s.: não significativo. Modelos das equações 

de regressão em anexo. 
 

5.5.4. Eficiência de uso do N (EUN) 

 O teor de N mineral no solo, somando-se os teores de NH4
+ e NO3

- até 80 cm de 

profunidade, nos dois anos avaliados, não foi afetado pela gessagem, porém houve um aumento 

no teor do N mineral em função da adubação nitrogenada.Quanto à EUN, não foram observados 

efeitos significativos da gessagem e das doses de N, nas duas safras avaliadas (Tabela 11).  

 Resultado observado por KOLCHINSKI e SCHUCH (2003), estudando diferentes 

variedades de aveia branca, indicam que quanto maior o fornecimento de N, menor é a 

eficiência da aveia em absorver este nutriente. No presente estudo, essa queda de eficiência de 

uso com o aumento da dose de N não foi significativa e, em parte, pode ter sido devida à 

magnitude das doses de N estudadas, ou seja, a dose recomendada (100 kg ha-1 de N) e uma 

dose equivalente a 50% desta (50 kg ha-1 de N), portanto, doses relativamente pequenas para 

que houvesse grande alteração da EUN. 
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Tabela 11: Resumo das análises de variância, de regressão e médias do conteúdo de N mineral 

no solo até 80 cm e eficiênica de uso do N (EUN) pela aveia preta em função de doses de gesso 

agrícola e de N em 2015 e 2016 (Guarapuava-PR). 

Tratamento N mineral 2015 EUN 2015 N mineral 2016 EUN 2016 

Gesso (Mg ha-1) Kg ha-1  

0-80cm  

g N na planta 

g-1 N solo 

Kg ha-1  

0-80cm 

g N na planta  

g-1 N solo 

0  338,43 0,65 300,61 0,75 

3 346,75 0,79 291,11 0,82 

6 329,47 0,84 309,10 0,81 

9 325,57 0,84 304,30 0,83 

12 321,07 0,81 312,70 0,79 

Regressão/R2  n.s. n.s. n.s. n.s. 

CV(%) 19,80 22,17 13,94 15,46 
     

Nitrogênio     

N01 296,77 C 0,80 255,89 C 0,80 

N50 331,38 B 0,79 295,83 B 0,83 

N100  368,62 A 0,77 358,98 A 0,77 

Efeito ** n.s. ** n.s. 

CV(%) 9,55 15,73 10,01 13,93 

     

Gesso x N2 n.s. n.s. n.s. n.s. 
1N0 = sem nitrogênio; N50 = 50% da dose de nitrogênio; e N100 = 100% da dose de nitrogênio; 2Nitrogênio; 
3L=Ajuste linear e valor de R2 depois da barra; *p<0,05; **p<0,01; n.s.: não significativo. 

5.5.5. Qualidade bromatológica da aveia preta 

 Em 2015 (Tabela 12), não houve efeito da gessagem em nenhum parâmetro 

bromatológico avaliado. A adubação-N, no entanto, diminuiu os valores de hemicelulose, com 

diferença significativa entre as duas doses de N e o controle N0, bem como causou queda dos 

valores de FDN, mas nesses casos houve diferença significativa somente entre N0 e N100. Em 

acordo com estes resultados, houve aumento significativo da digestibilidade da forragem da 

aveia preta com a adubação-N, mas somente na comparação entre N0 e N100. Não houve efeito 

sobre FDA e não houve interação gesso vs. N. 

 Em 2016 (Tabela 13) também não houve efeito da gessagem em nenhum parâmetro 

bromatológico. A adubação-N, diminuiu os valores de FDN e hemicelulose e aumentou a 

digestibilidade, porém com significância somente entre N0 e N100. Quando se trata de 

produção de forragem para alimentação animal, tanto a quantidade de forragem quanto a 

qualidade bromatológica têm papel importante, pois, em conjunto, determinam o desempenho 

animal na produção de leite ou carne. Apesar da gessagem não ter afetado a qualidade 

bromatológica da forragem, o aumento da produtividade já traz vantagem. No caso da 

adubação-N, tanto a quantidade quanto a qualidade foram melhoradas com as doses de N. 
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Tabela 12: Resumo das análises de variância, de regressão e médias de FDN, FDA, 

Digestibilidade in situ e proteínas na forragem de aveia preta em função de doses de gesso 

agrícola e de N (Guarapuava-PR, 2015). 

Tratamento FDN FDA Hemicelulose Digestibilidade 

Gesso (Mg ha-1) ------------------------------------%------------------------------------ 

0  60,51 36,35 24,16 80,05 

3 60,13 36,78 23,35 80,85 

6 59,72 36,41 23,31 79,00 

9 60,61 36,79 23,81 78,56 

12 57,67 33,91 23,76 80,88 

Regressão/R2  n.s. n.s. n.s. n.s. 

CV(%) 7,64 9,62 10,36 9,40 

     

Nitrogênio     

            N01 61,61 B 36,82 24,79 B 78,11 B 

N50 59,53 AB 36,29 23,24 A 78,74 B 

 N100 58,04 A 35,04 23,01 A 82,76 A 

Efeito * n.s. * ** 

CV(%) 6,11 7,92 8,15 5,83 

     

Gesso x N2 n.s. n.s. n.s. n.s. 
1N0 = sem nitrogênio; N50 = 50% da dose de nitrogênio; e N100 = 100% da dose de nitrogênio; 2Nitrogênio; 
3L=Ajuste linear e valor de R2 depois da barra; *p<0,05; **p<0,01; n.s.: não significativo. 

 

Tabela 13: Resumo das análises de variância, de regressão e médias de FDN, FDA, 

Digestibilidade in situ e proteínas na forragem de aveia preta em função de doses de gesso 

agrícola e de N (Guarapuava-PR, 2016). 

Tratamento FDN FDA Hemicelulose Digestibilidade 

Gesso (Mg ha-1) ------------------------------------%------------------------------------ 

0  61,34 36,85 24,49 64,72 

3 60,18 36,80 23,39 66,86 

6 61,17 37,28 23,89 64,32 

9 61,50 37,33 24,16 64,54 

12 58,49 34,38 24,11 61,99 

Regressão/R2  n.s. n.s. n.s. n.s. 

CV(%) 7,54 9,42 10,61 5,61 

     

Nitrogênio     

            N01 62,24 B 37,20 25,05 B 62,52 B 

N50 60,35 AB 36,79 23,57 AB 64,88 AB 

N100 59,01 A 35,60 23,41 A 66,03 A 

Efeito * n.s. * * 

CV(%) 6,04 7,91 8,05 5,99 

     

Gesso x N2 n.s. n.s. n.s. n.s. 
1N0 = sem nitrogênio; N50 = 50% da dose de nitrogênio; e N100 = 100% da dose de nitrogênio; 2Nitrogênio; 
3L=Ajuste linear e valor de R2 depois da barra; *p<0,05; **p<0,01; n.s.: não significativo. 
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5.6. Conclusões 

 Após 54 meses da aplicação de gesso, este ainda continua apresentando efeitos residuais 

positivos produtividade de aveia preta, em especial na dose de 6 Mg ha-1. 

 Ao reduzir pela metade a adubação nitrogenada, houve uma redução na qualidade 

bromatológica da forragem, porém sem redução significativa na produtividade de matéria seca 

por unidade de área. 

 A eficiência do uso do nitrogênio pela aveia preta não foi afetada pelas doses de gesso 

e de nitrogênio. 
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6. CAPÍTULO III - DOSES DE NITROGÊNIO NA AVEIA PRETA FORRAGEIRA 

SOBRE A CICLAGEM DE NUTRIENTES PELO REBROTE E DESEMPENHO DA 

SOJA SUCESSORA EM ÁREA SUBMETIDA À GESSAGEM 

6.1. Resumo - O pastejo ou a colheita de forragem diminuem a cobertura do solo entre o final 

da fase dedicada à pecuária e o retorno da fase de agricultura em sistemas integrados de 

produção agropecuária (SIPA). O manejo sob sistema plantio direto predomina nas áreas de 

SIPA, sendo a cobertura do solo uma de suas premissas, influenciando o controle da erosão e 

servindo de fonte de nutrientes para os cultivos em rotação. Neste trabalho, avaliaram-se os 

efeitos de doses de nitrogênio em cobertura na aveia preta sobre o rebrote após a colheita de 

forragem, o potencial do mesmo em reciclar nutrientes e o desempenho da soja sucessora em 

área de SPD sob efeito residual de gessagem. Trata-se de um estudo de longa duração, em que 

se avaliam cinco doses de gesso agrícola: 0, 3, 6, 9 e 12 Mg ha-1. Em 2015 e 2016 cultivou-se 

a aveia preta, subdividindo-se as parcelas para aplicar três doses de N em cobertura: zero, 50 e 

100 kg ha-1 de N. Avaliou-se a produtividade de matéria seca (MS) do rebrote aos 30 dias após 

a colheita de forragem, separando-se alíquotas para análise química. Quanto à soja, foram 

colhidas folhas para análise química e avaliou-se a produtividade de grãos. Os resultados foram 

submetidos às análises de variância, regressão (gesso) e teste de Tukey (N), ao nível de 5% de 

significância. A produtividade de MS do rebrote respondeu de forma quadrática ao gesso, com 

máxima eficiência em 10,25 e 9,50 Mg ha-1 de gesso em 2015 e 2016, estimando-se 2,43 e 1,44 

Mg ha-1 de MS de rebrote, respectivamente. Quanto à adubação-N, a MS do rebrote aumentou 

na ordem 0 < 50 < 100 kg ha-1 de N. A gessagem afetou linearmente os teores de nutrientes no 

rebrote da aveia e nas folhas de soja, aumentando Ca e S e diminuindo Mg. A adubação-N 

aumentou os teores de N e Ca no rebrote da aveia preta, efeito não observado na soja, e as doses 

de N reduziram os teores de P nos tecidos das duas culturas por duas safras cada. O gesso afetou 

as extrações de nutrientes, com aumento linear para P, Ca, S (2015 e 2016) e K (2016). O N 

também apresentou aumento linear em 2015, mas em 2016 o efeito foi quadrático. O Mg não 

foi afetado em ambas as safras. A adubação-N aumentou as extrações de N, P, K, Ca, Mg e S 

em ambas as safras, havendo diferença significativa na ordem 50 < 100 kg ha-1 de N para Ca, 

Mg e N em 2015 e para todos os macronutrientes em 2016. A produtividade da soja não foi 

afetada pela gessagem nem pela adubação-N da aveia preta, em ambas as safras. 

Palavras-Chave: Fosfogesso, Glycine max (L.) Merrill, ciclagem de nutrientes. 
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NITROGEN RATES IN FORAGE BLACK OAT AFFECTING NUTRIENT CICLING 

BY OAT REGROWTH AND SUCCEEDING SOYBEAN PERFORMANCE IN A 

PHOSPHOGYPSUM APPLICATION AREA 

6.2. Abstract – Grazing or harvesting forage decrease soil cover between the end of the phase 

dedicated to livestock production and the return of the phase dedicated to crops in integrated 

Crop-Livestock Systems (ICLS). No-till management prevails in the ICLS areas, and soil cover 

is one of its basic tenets, influencing on water erosion control and  serving as nutrient source 

for crops in succession ou rotation. In this paper, the effects of topdressing N rates for black oat 

were evaluated on oat regrowth after forage harvest, on nutrient cycling potential and on the 

performance of succeeding soybean, in a no-till area under residual effect of phosphogypsum 

(PG). This is a long-term study set up at Guarapuava, Paraná State, Brazil, in which five PG 

rates are under evaluation: 0, 3, 6, 9 and 12 Mg ha-1. In 2015 and 2016 winter seasons, black 

oat was cultivated and plots were split to apply three N rates as topdressing: zero, 50 and 100 

kg ha-1 of N. Dry matter (DM) yield of oat regrowth was evaluates 30 days after forage harvest, 

and aliquots of regrowth were save for chemical analysis. Soybean was sampled for its 

diagnostic leaves and grain yield was evaluated. Results were submitted to analysis of variance 

and regression (PG rates), and Tukey test (N rates), to the level of 5% of significance. Regrowth 

DM yield response to PG was quadratic, with maximum efficiency at 10.25 and 9.50 Mg ha-1 

of PG in 2015 and 2016, with estimate yields of 2.43 and 1.44 Mg ha-1 of regrowth DM, 

respectively. N-fertilization increased regrowth DM in the following order: 0 < 50 < 100 kg ha-

1 of N. PG rates had linear effects on nutrient concentrations of oat regrowth and soybean leaves, 

increasing Ca and S and decreasing Mg. Nitrogen fertilization (N-fertilization) increased the 

concentrations of N and Ca on oat regrowth, what was not observed for soybean, and the N 

rates reduced P and S concentrations on the tissues of both crops, in both seasons. Rates of PG 

have affected nutrient exportation, with linear increase for P, Ca, S (2015 and 2016) and K 

(2016). N also was linearly increased in 2015, but in 2016 the effect was quadratic. Mg was not 

affected in both seasons. N-fertilization increased exportations of N, P, K, Ca, Mg and S in both 

seasons, with significant difference in the order 50 < 100 kg ha-1 of N for Ca, Mg and N in 2015 

and for all macronutrients em 2016. Soybean yield was not affected by PG rates nor by oat 

topdressing N rates, in both seasons. 

Key words: Phosphogypsum, Glycine max (L.) Merrill, nutrient cycling. 
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6.3. Introdução 

 O sistema plantio direto (SPD) foi fundamental para o desenvolvimento da agricultura 

brasileira ao longo das últimas décadas (LOPES et al. 2004). Porém, o SPD tem sido feito com 

baixa qualidade no país, de forma incompleta (NUNES et al., 2011). Baseado no revolvimento 

mínimo do solo e manutenção da palha superficial, o sistema também requer rotação de culturas 

e outras práticas conservacionistas (CALEGARI, 2010, PEREIRA et al. 2009), mas somente 

os dois primeiros fundamentos têm sido praticados. Recentemente, tem-se discutido sobre 

estagnação da produtividade de grãos no país, sobretudo em culturas como a soja, que é 

majoritariamente cultivada em áreas de SPD (CONAB, 2016). 

Após anos de SPD, além da calagem, a adubação também passou a ser realizada na 

superfície do solo. Os efeitos dos insumos se concentraram na camada superficial, criando um 

gradiente vertical de fertilidade, com mais acidez e menos bases e P em subsuperfície (ZOCA 

e PENN, 2017, SCHLINDWEIN et al. 2013, NEIS et al. 2010), o que restringe a produção. 

Com o abandono gradativo das safras de cereais de inverno, cabe retomar a discussão sobre a 

rotação de culturas, com plantas de diferentes demandas nutricionais e tolerância à acidez, para 

manter a qualidade do solo e o desempenho das culturas em SPD (CARVALHO et al., 2010). 

A diversificação de espécies tem sido muito limitada, sobretudo em sistemas exclusivos de 

produção de grãos. 

Sistemas integrados de produção (SIP) favorecem o manejo sustentável dos solos, pela 

possibilidade de agregar espécies forrageiras à rotação de culturas (BALBINOT JUNIOR et al., 

2009). Essa diversificação, associada ao aumento da fertilidade em camadas mais profundas do 

solo sob SPD, pode beneficiar a produtividade de grãos e forragem e aumentar a estabilidade 

produtiva, sobretudo em condições de déficit hídrico, já que o gradiente de fertilidade pode 

restringir o enraizamento das plantas aos primeiros centímetros do solo (ZANDONÁ et al., 

2015, BORTOLUZZI et al., 2014), limitando o uso da água pelas plantas. 

A acidez do solo subsuperficial pode ser manejada com gesso agrícola (CAIRES et al. 

2016; RAMOS et al. 2013; SORATTO e CRUSCIOL 2008a). Mais solúvel e móvel no solo 

que o calcário, além de Ca2+ o gesso fornece enxofre (S-SO4
2-) ao longo do perfil, reduz a 

atividade do Al3+ e desloca Mg2+ e K+ em profundidade (CAIRES et al., 2016; VICENSI et al. 

2016; RAMOS et al. 2013; SERAFIM et al. 2012). O gesso favorece o enraizamento profundo 

e melhora a tolerância das culturas ao estresse hídrico, podendo aumentar a absorção dos 

nutrientes (ZANDONÁ et al., 2015, DALLA NORA e AMADO, 2013, SOUSA et al., 2007). 
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O cultivo de aveia preta pode ter como fim a adubação verde, pastejo, fenação, 

ensilagem e produção de grãos. Por sua rusticidade, produção de biomassa e valor nutritivo 

elevados, tem sido muito utilizada na alimentação animal (MACHADO, 2000, ROSSETTO e 

NAKAGAWA, 1995). Nos SIP, a aveia preta pode ser manejada de forma a prover forragem e, 

ao final do ciclo, se assegurado o fornecimento de água e nutrientes, a rebrota pode produzir 

palha para cobrir o solo e reciclar nutrientes em SPD (PORTAS e VECHI, 2018). Em ambas as 

fases desse tipo de cultivo, o N é fundamental para o desempenho da aveia preta, pois é o 

nutriente com maior efeito no crescimento e fitomassa da cultura (SANTI et al., 2003) 

São muitos os trabalhos sobre adubação-N da aveia preta, porém são escassos os 

trabalhos com aveia preta sob aplicação simultânea de N e de gesso, bem como seu efeito sobre 

a cultura sucessora. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de doses de nitrogênio em 

cobertura na aveia preta sobre o rebrote após a colheita de forragem, o potencial de reciclagem 

de nutrientes e o desempenho da soja sucessora em área de SPD sob efeito residual de gessagem. 

6.4. Material e métodos 

 Neste capítulo, os resultados são de produtividade de parte aérea, teores e extração de 

nutrientes pelo rebrote da aveia preta após a colheita, bem como a nutrição e produtividade da 

soja em rotação. A caracterização da área de estudo, o delineamento experimental, a aplicação 

dos tratamentos e demais informações encontram-se descritos a partir da página 7 (Capítulo I). 

Em maio de 2014, um primeiro cultivo de aveia preta foi implantado e as doses de N 

aplicadas, mas houve problemas de emergência e desenvolvimento da cultura, gerando forte 

variabilidade de resultados, os quais não foram utilizados. A aveia preta foi novamente 

implantada em abril de 2015 e 2016 e, precedendo estes dois cultivos, em novembro de 2014 e 

dezembro de 2015, implantou-se a soja para a rotação, principal cultura de verão em termos de 

área na região do estudo, seja nas propriedades com sistemas agrícolas exclusivos ou com SIP. 

A aveia preta (Cultivar Iapar 61) foi implantada com 17 cm entrelinhas, 60 kg ha-1 de 

sementes, 40 kg ha-1 de P2O5 no sulco (superfosfato triplo) e 40 kg ha-1 de K2O (cloreto de 

potássio) a lanço após a semeadura. Forneceu-se N apenas em cobertura, com a aplicação dos 

tratamentos. Implantou-se a soja (Cultivar Syngenta 1561) com 40 cm entrelinhas, 15 sementes 

inoculadas (Bradyrhizobium sp.) por metro, 60 kg ha-1 de P2O5 no sulco (superfosfato triplo) e 

60 kg ha-1 de K2O (cloreto de potássio) a lanço após a semeadura. A população estabelecida foi 

de cerca de 325.000 plantas ha-1. Dados de pluviosidade e temperatura entre novembro de 2014 
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e setembro de 2016 (Figura 8) foram obtidos da estação meteorológica do Instituto Agronômico 

do Paraná, a 200 m do experimento (25º 23' S, 51° 30' O e 1.026 m). 

 

 

Figura 8: Precipitação e temperatura nos meses do ano entre os períodos de 1976-2016 (média 

histórica) e de Novembro de 2014 a Setembro de 2016 (média no período experimental). 

Aos 30 dias após o corte da aveia preta, determinou-se a produtividade de matéria seca 

(MS) (kg ha-1) do rebrote. Três amostras de planta com um metro linear (3,0 metros por 

subparcela) foram colhidas, secas em estufa com circulação forçada de ar a 50ºC até peso 

constante e pesadas. Alíquotas foram moídas em moinho tipo willey, peneiradas (0,75 mm) e 

utilizadas para determinar os teores (g kg-1) de N, P, K, Ca, Mg e S, conforme metodologia 

descrita por EMBRAPA (2009). Tais teores foram combinados à produtividade de MS (kg ha-

1), a fim de estimar a quantidade de cada nutriente reciclada pelo rebrote: Reciclagem (Kg ha-

1) =  [(g de nutriente kg-1 MS x kg MS ha-1) / 1000. 

No estádio R2 da soja, foram colhidos 30 trifólios com pecíolo em cada subparcela, 

sendo o terceiro trifólio expandido a partir do ápice da planta (CQFS, 2004). Tais amostras 

compostas foram enxaguadas em água deionizada, secas em estufa com circulação forçada de 

ar a 50 o C, até peso constante. Em seguida, procedeu-se como no caso do rebrote da aveia preta, 

a fim de determinar os teores de nutrientes. Após R7 (maturidade fisiológica), foram colhidas 
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quatro amostras de plantas com três metros (12 metros por subparcela), e após a debulha dos 

grãos, os mesmos foram pesados e os valores corrigidos para umidade de 130 g kg-1, sendo a 

produtividade estimada em kg ha-1, considerando o espaçamento da cultura. 

 Os resultados foram submetidos à análise de variância, em DBC com arranjo de parcela 

subdividida, a 5 de probabilidade de erro. Havendo interação (p<0,05) entre doses de gesso e 

de N, procedeu-se à análise de regressão com desdobramento em cada dose de N. Não havendo 

interação, o efeito do N foi comparado pelo teste de Tukey (α=0,05) e procedeu-se com análise 

de regressão para o gesso, adotando-se os modelos com a maior significância. A dose de gesso 

para máxima eficiência (DME) na produtividade de rebrote de aveia preta e de grãos de soja foi 

determinada igualando-se a zero a derivada primeira da equação de regressão. 

6.5. Resultados e discussão 

6.5.1. Produtividade de matéria seca (MS) do rebrote da aveia preta 

Em ambas as safras estudadas, não houve interação significativa entre doses de gesso e 

doses de N em nenhum dos parâmetros avaliados. Em 2015, a produtividade de MS do rebrote 

da aveia preta teve resposta quadrática à aplicação de gesso, com dose de máxima eficiência 

(DME) estimada pelo modelo em 10,25 Mg ha-1 de gesso, que resultaria em uma produtividade 

de estimada de 2,43 Mg ha-1 de MS de aveia preta, 17% superior ao controle sem gesso. Quanto 

à adubação-N, a MS do rebrote aumentou significativamente a cada acréscimo (dose) de N, 

obtendo-se +27% em N50 e +40% em N100 na comparação com N0 (Figura 9). 

Em 2016, repetiu-se o comportamento quadrático na produtividade de MS do rebrote 

em função da gessagem (Figura 10), com DME estimada em 9,5 Mg ha-1 de gesso, o que 

resultaria em uma produtividade de 1,44 Mg ha-1 de MS, 23,5% superior ao controle sem gesso. 

A MS do rebrote da aveia preta também aumentou significativamente a cada acréscimo de N, 

+25% para N50 e +44% para N100 em comparação a N0, de forma muito similar à safra 2015. 

Embora as doses de MET tenham sido bem próximas em 2015 (10,25 Mg ha-1 gesso) e 

2016 (9,5 Mg ha-1 gesso), a média experimental de MS do rebrote caiu 41,1% na segunda safra, 

de 2,26 Mg ha-1 em 2015 para 1,33 Mg ha-1 em 2016, o mesmo ocorrendo com a produtividade 

máxima estimada, de 2,43 Mg ha-1 em 2015 para 1,44 Mg ha-1 em 2016, 40,7% menor no último 

ano (Figuras 9 e 10), o que se explica pelas condições climáticas. Em agosto e setembro de 

2015, período de rebrote da aveia preta, a precipitação foi normal e as temperaturas ficaram 

acima da média histórica (Figura 8). Precedendo o ciclo de rebrote, houve excesso de chuva em 
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julho, que acumulou mais que o dobro de precipitação em relação à média histórica do mês, 

havendo, portanto, grande estoque de água no solo, favorecendo o crescimento da aveia preta. 

Em 2016, houve restrições hídricas nos meses de junho e julho, antecedento o corte da aveia 

preta, e apesar do excesso de chuvas em agosto, em setembro houve muitos dias nublados e 

forte restrição hídrica, acumulando cerca de um terço da precipitação média histórica para o 

mês, o que se combinou a temperaturas abaixo da média histórica durante a safra, restrigindo o 

crescimento do rebrote. 

 

 

Figura 9: Produtividade de massa de matéria seca (MS) de rebrote de aveia preta em função de 

doses de nitrogênio e efeito resitual de doses de gesso agrícola em sistema de plantio direto, 

safra 2015. * = significativo com p<0,05; N0, N50 e N100 = 0, 50 e 100 kg ha-1 de N em 

cobertura na aveia preta (perfilhamento).  

 A resposta quadrática da MS do rebrote da aveia preta, em 2015 e 2016, mostra 

estabilidade temporal do efeito da gessagem, que normalmente causa menor crescimento e 

desenvolvimento das plantas nas maiores doses, fato comumente atribuído à deficiência de Mg 

e que limita a aplicação de doses elevadas, como se observa nos trabalhos de Soratto e Crusciol 

(2008b) e Soratto et al. (2010), respectivamente na produtividade de grãos de aveia preta e 

arroz.  

Cabe ressaltar que as doses de MET para os rebrotes foram maiores que para a 

produtividade de forragem, sendo de 8,1 (2015) e 6,5 (2016) Mg ha-1 de gesso para a forragem 

(Capitulo 2), implicando em 9,46 (2015) e 5,63 (2016) % de aumentando de produtividade em 
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relação ao controle sem gesso, ao passo que para o rebrote a MET ocorreu em 10,25 (2015) e 

9,5 (2016) Mg ha-1 de gesso, aumentando em 17% e 23,5% a produtividade em relação ao 

controle, evidenciando maior impacto positivo da gessagem para o rebrote e, 

consequentemente, para a qualidade do SPD do que para a produtividade de forragem da aveia 

preta. Segundo Santi et al. (2003), grande parte dos benefícios ao solo advindos do cultivo da 

aveia preta depende da quantidade e da qualidade dos resíduos produzidos. 

  

Figura 10: Produtividade de massa de matéria seca (MS) de rebrote de aveia preta em função 

de doses de nitrogênio e efeito residual de doses de gesso agrícola em sistema de plantio direto, 

safra 2016. * = significativo com *p<0,05; N0, N50 e N100 = 0, 50 e 100 kg ha-1 de N em 

cobertura na aveia preta (perfilhamento). 

 

Em relação à adubação-N, Zamarchi (2013) e Santi et al. (2003) observaram, 

igualmente, efeitos positivos de doses crescentes de N em cultivares de aveia preta, embora 

avaliando a produtividade de MSPA e não do rebrote. 

6.5.2. Teores de macronutrientes na matéria seca do rebrote da aveia preta 

 A utilização de gesso e nitrogênio influenciou a nutrição do rebrote da aveia preta, com 

efeito linear positivo sobre os teores de Ca e S e negativo para Mg nas duas safras (Tabela 14 e 

15). Estes resultados se devem à maior disponibilidade de Ca e S adicionados pelo CaSO4 que 

constitui o gesso, e pelo reconhecido efeito de inibição competitiva do Ca adicionado sobre a 

absorção de Mg pelas plantas (SORATTO e CRUSCIOL, 2008a).  
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A adubação nitrogenada aumentou os teores de N na MS do rebrote em relação ao 

controle sem N em 2015, mas não houve diferença entre N50 e N100. Em 2016, a adubação 

nitrogenada também aumentou os teores de N, mas houve diferença entre as doses. Os teores 

de N foram mais elevados em N100 do que em N50. Nesta safra, a precipitação e a temperatura 

foram menores que as médias históricas em setembro, o que pode ter diminuído a decomposição 

dos resíduos e da matéria orgânica do solo, diminuindo a disponibilidade de N da fração 

orgânica. Com isso, a absorção de N das plantas depende mais do N da adubação, o que pode 

ter promovido a diferença entre as doses de cobertura aplicadas em N50 e N100. 

Tabela 14: Resumo das análises de variância, de regressão e médias dos teores de nitrogênio 

(N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S) no rebrote da aveia 

preta em função de doses de gesso agrícola e de nitrogênio em cobertura no perfilhamento da 

cultura (Guarapuava-PR, 2015). 

Tratamento N P K Ca  Mg S 

Gesso (Mg ha-1) -------------------------------------g kg-1------------------------------------ 

0 46,84 2,78 27,36 3,90 1,95 7,88 

3 46,07 2,74 27,70 4,50 1,80 10,05 

6 49,05 2,84 28,87 4,19 1,67 10,34 

9 44,47 2,78 26,62 4,62 1,56 10,30 

12 47,29 2,81 28,39 4,79 1,51 11,15 

Regressão/R2  n.s.3 n.s. n.s. *L/0,71 **L/0,97 **L/0,77 

CV(%) 10,17 9,20 16,01 14,10 7,68 15,64 

Nitrogênio -------------------------------------g kg-1------------------------------------ 

            N01 39,97 B 2,90 A 26,62 4,12 B 1,67 10,53 

N50 47,73 A 2,75 AB  28,33 4,36 AB 1,67 9,79 

N100 52,53 A 2,73 B 28,42 4,72 A 1,74 9,52 

Efeito ** * n.s. ** n.s. n.s. 

CV(%) 13,63 6,91 10,75 12,23 9,06 13,93 

       

Gesso x N2 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
1N0 = sem nitrogênio; N50 = 50 kg ha-1; e N100 = 100 kg ha-1; 2Efeito de interação entre doses de gesso e 

nitrogênio; 3n.s.: não significativo, *p<0,05; **p<0,01, L = Ajuste linear e valor de R2 depois da barra;  Modelos 

das equações de regressão em anexo. 
 

Os teores de Ca também aumentaram na MS do rebrote em função da aplicação de N, 

com diferença entre N0 e N100 em 2015 e 2016 (Tabelas 14 e 15). De fato, pode haver interação 

sinérgica entre N e Ca em termos de absorção. Segundo Andres et al. (2016), a interação não 

antagônica de cátions e ânions pode promover o transporte simultâneo de ambos através das 

membranas (cotransporte), por isso, a presença e absorção de NO3
- possibilita a absorção 

passiva não só Ca, mas também de K, considerando que o N do fertilizante (ureia) utilizado na 
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adubação de cobertura é transformado a NO3
- por meio da nitrificação (BREMNER, 

BLACKMER, 1978). 

O N é responsável por diversos processos fisiológicos nos vegetais, dentre eles a síntese 

protéica e a fotossíntese, enquanto o Ca é necessário para a divisão e expansão celular (YONG 

et al., 2010), ou seja, o aumento da produtividade de MS no rebrote da aveia preta exigiu uma 

maior quantidade de N e de Ca em conjunto, já que a limitação de algum destes nutrientes 

impediria o crescimento das plantas. 

Tabela 15: Resumo das análises de variância, de regressão e médias dos teores de nitrogênio 

(N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S) no rebrote da aveia 

preta em função de doses de gesso agrícola e de nitrogênio em cobertura no perfilhamento da 

cultura (Guarapuava-PR, 2016). 

Tratamento N P K Ca  Mg S 

Gesso (Mg ha-1) -------------------------------------g kg-1------------------------------------ 

0  42,31 4,30 32,03 4,40 1,54 11,68 

3 38,88 4,36 35,77 5,05 1,52 12,20 

6 42,92 4,17 35,08 5,23 1,49 12,30 

9 44,83 4,31 36,17 5,50 1,47 12,70 

12 40,68 4,27 36,45 5,44 1,46 13,55 

Regressão/R2  n.s. n.s. n.s. *L/ 0,82 *L/ 0,99 *L/ 0,93 

CV(%) 5,98 5,63 11,79 13,89 4,22 10,80 

       

Nitrogênio       

            N01 39,84 C 4,66 A 33,81 4,83 B 1,51 13,06 

N50 41,41 B 4,10 B 35,35 5,07 AB 1,48 12,45 

N100 44,53 A 4,08 B 36,16 5,48 A 1,49 11,94 

Efeito ** ** n.s. ** n.s. n.s. 

CV(%) 4,69 5,66 13,09 11,33 2,72 11,10 

       

Gesso x N2 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
1N0 = sem nitrogênio; N50 = 50% da dose de nitrogênio; e N100 = 100% da dose de nitrogênio; 2Nitrogênio; 
3L=Ajuste linear e valor de R2 depois da barra; *p<0,05; **p<0,01; n.s.: não significativo. Modelos das equações 

de regressão em anexo. 

Quanto ao P, cuja absorção pode apresentar sinergismo com a adubação nitrogenada, 

mas que, diferentemente do Ca no presente trabalho, não foi fornecido em doses crescentes 

(gesso), a aplicação de N causou queda dos teores de P, com diferença significativa de N0 para 

N100 em 2015, e de N0 para N50 e N100 em 2016, sem diferença entre estes. Estes resultados 

podem ser explicados pelo efeito diluição (Maschner, 2012), pois como a aveia preta cresceu 

mais com maior dose de N (Figuras 9 e 10), mas não houve maior oferta de P, isso resulta em 

menor teor deste nutriente na MS das plantas. 
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6.5.3. Extração de nutrientes pelo rebrote da aveia preta 

 Além de formação de palha para a cobertura do solo, a MS do rebrote da aveia preta 

significa potencial de reciclagem de nutrientes. Em 2015, as doses de gesso promoveram 

aumento linear das extrações de Ca e S, repetindo a lógica dos teores na MS, mas os efeitos 

combinados sobre os teores dos nutrientes e a produtividade da MS resultaram em aumento 

linear também da extração de P. Em 2015 a extração de N apresentou um efeito linear, em 

função da gessagem. Em 2016, o comportamento foi o mesmo para os quatro nutrientes, mas a 

menor variabilidade dos dados de K (CV = 12,31%), em relação a 2015 (21,18%), permitiu 

observar efeito significativo também para este nutriente, cuja extração aumentou linearmente 

em resposta às doses de gesso (Tabelas 16 e 17). 

Tabela 16: Resumo das análises de variância, de regressão e médias da extração de nitrogênio 

(N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S) no rebrote da aveia 

preta em função de doses de gesso agrícola e de nitrogênio em cobertura no perfilhamento da 

cultura (Guarapuava-PR, 2015). 

Tratamento N P K Ca  Mg S 

Gesso (Mg ha-1) -------------------------------------Kg ha-1------------------------------------ 

0 94,73 5,57 55,18 7,86 3,92 15,77 

3 103,16 6,05 61,73 10,10 4,00 22,35 

6 116,17 6,60 68,49 9,83 3,91 24,13 

9 108,04 6,63 63,52 11,22 3,75 24,40 

12 114,53 6,59 67,55 11,35 3,58 26,06 

Regressão/R2  **L/ 0,65 **L/ 0,78 n.s. **L/ 0,83 n.s. **L/ 0,79 

CV(%) 11,93 10,29 21,18 19,66 14,63 17,28 

       

Nitrogênio       

            N01 74,01 C 5,34 B 49,61 B 7,64 C 3,08 C 18,58 B 

N50 112,42 B 6,46 A 67,05 A 10,26 B 3,92 B 23,14 A 

N100 135,55 A 7,07 A 73,22 A 12,31 A 4,50 A 24,91 A 

Efeito ** ** ** ** ** ** 

CV(%) 18,00 13,45 17,99 18,06 17,21 19,78 

       

Gesso x N2 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
1N0 = sem nitrogênio; N50 = 50% da dose de nitrogênio; e N100 = 100% da dose de nitrogênio; 2Nitrogênio; 
3L=Ajuste linear e valor de R2 depois da barra; *p<0,05; **p<0,01; n.s.: não significativo. Modelos das equações 

de regressão em anexo. 

 Não houve, no entanto, efeito significativo das doses de gesso sobre as extrações de Mg 

nas duas safras (Tabelas 16 e 17), o que permite denotar que a queda linear dos teores de Mg 

no rebrote (Tabelas 14 e 15) foi compensada pelo acúmulo de MS, que apesar de diminuir na 

maior dose de gesso, ainda apresentou nessa maior dose MS mais elevada que o controle sem 
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aplicação de gesso (Figuras 9 e 10). 

A adubação-N aumentou as extrações de todos os macronutrientes, nas duas safras 

estudadas. Em 2015, as extrações de P, K e S aumentaram na comparação de N0 com N50 e 

N100, não havendo diferença entre essas doses. Para N, Ca e Mg houve maior extração a cada 

dose adicional de N. Em 2016, a extração de todos os nutrientes pela MS do rebrote aumentou 

seguindo-se a com as doses de N, na ordem: N0 < N50 < N100. 

Tabela 17: Resumo das análises de variância, de regressão e médias da extração de nitrogênio 

(N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S) no rebrote da aveia 

preta em função de doses de gesso agrícola e de nitrogênio em cobertura no perfilhamento da 

cultura (Guarapuava-PR, 2016). 

Tratamento N P K Ca  Mg S 

Gesso (Mg ha-1) -------------------------------------Kg ha-1------------------------------------ 

0  50,51 5,11 38,12 5,25 1,84 13,88 

3 49,34 5,40 45,59 6,44 1,92 15,24 

6 60,13 5,66 49,10 7,30 2,07 17,04 

9 66,92 6,21 53,16 8,01 2,15 18,19 

12 55,08 5,75 48,94 7,43 1,97 18,21 

Regressão/R2  *Q/ 0,55 **L/ 0,65 **L/ 0,67 **L/ 0,76 n.s. **L/ 0,93 

CV(%) 15,86 11,20 12,31 14,54 13,42 16,05 

       

Nitrogênio       

            N01 42,91 C 4,99 C 36,53 C 5,18 C 1,62 C 14,05 C 

N50 56,20 B 5,52 B 47,94 B 6,97 B 2,01 B 16,85 B 

N100 70,07 A 6,36 A 56,48 A 8,58 A 2,33 A 18,64 A 

Efeito ** ** ** ** ** ** 

CV(%) 13,01 11,60 17,30 16,95 13,03 13,43 

       

Gesso x N2 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
1N0 = sem nitrogênio; N50 = 50% da dose de nitrogênio; e N100 = 100% da dose de nitrogênio; 2Nitrogênio; 
3L=Ajuste linear e valor de R2 depois da barra; *p<0,05; **p<0,01; n.s.: não significativo. Modelos das equações 

de regressão em anexo. 
 

Por meio destes resultados, observa-se que, mesmo sem fornecer ou alterar a 

disponibilidade no solo de nutrientes como P e K, a gessagem e a adubação-N afetaram  o 

rebrote da aveia preta de forma a aumentar a extração de todos os macronutrientes, os quais são 

depositados na superfície do solo como resíduos para, posteriormente, conforme a 

mineralização, serem reciclados (aproveitados) pela sucessão de culturas em rotação, conforme 

preconizado pelo SPD (TORRES et al., 2008), visando aumentar o aproveitamento dos 

fertilizantes e corretivos, reduzindo perdas, especialmente de N e S, que têm alta mobilidade 

no solo (SILVA et al., 1999). 



54 

 

6.5.4. Nutrição e produtividade da Soja  

Tanto na safra 2014/2015 quanto na 2015/2016, os teores foliares de Ca e S da soja 

aumentaram linearmente, enquanto os teores de Mg diminuíram linearmente com as doses de 

gesso (Tabela 18 e 19), em conformidade com o comportamento desses teores no rebrote da 

aveia preta (Tabelas 14 e 15), o que também se repetiu quanto aos teores de N, P e K, não 

afetados pela gessagem em ambas as culturas. 

Tabela 18: Resumo das análises de variância, de regressão e médias dos teores de nitrogênio 

(N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S) nas folhas da soja em 

função de doses de gesso agrícola e de nitrogênio em cobertura no perfilhamento da cultura 

(Guarapuava-PR, 2015). 

Tratamento N P K Ca  Mg S 

Gesso (Mg ha-1) -------------------------------------g kg-1------------------------------------ 

0 57,67 4,29 19,15 6,02 1,87 11,52 

3 58,86 4,06 19,56 6,57 1,73 12,33 

6 55,44 4,25 20,39 6,68 1,61 12,54 

9 57,89 4,01 19,14 6,77 1,62 13,45 

12 56,61 4,39 19,74 7,32 1,59 14,94 

Regressão/R2  n.s. n.s. n.s. **L/ 0,863 **L/ 0,83 **L/ 0,93 

CV(%) 9,33 13,98 14,87 7,24 5,18 16,32 

       

Nitrogênio       

            N01 57,46 4,57 A 19,19 6,77 1,64 12,90 

N50 58,39 4,01 B 20,04 6,74 1,70 12,69 

N100 56,03 4,02 B 19,55 6,56 1,71 13,28 

Efeito n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s. 

CV(%) 7,81 13,79 14,73 9,25 10,54 9,52 

       

Gesso x N2 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
1N0 = sem nitrogênio; N50 = 50% da dose de nitrogênio; e N100 = 100% da dose de nitrogênio; 2Nitrogênio; 
3L=Ajuste linear e valor de R2 depois da barra; *p<0,05; **p<0,01; n.s.: não significativo. Modelos das equações 

de regressão em anexo. 
 

A adubação-N realizada em cobertura na aveia preta, por sua vez, afetou somente o P 

nas folhas da soja. Os teores diminuíram com a aplicação do N em relação ao controle sem N 

(N0), sem diferença entre as doses aplicadas em N50 e N100 na safra 2014/2015 (Tabela 18), 

enquanto na safra 2015/2016 houve diferença somente na comparação entre N0 e N100 (Tabela 

19). Este efeito da adubação-N da aveia preta diminuir a absorção de P pela soja sucessora, 

pode ser devido à nitrificação do N da ureia, que pode acidificar o solo e diminuir a 

disponibilidade de P, devido ao processo de fixação de P às cargas positivas do solo ser mais 

intenso com maior acidez (VIVIANI et al., 2010). Embora não se tenha observado efeito 
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significativo da adubação-N sobre o pH do solo (Capítulo I), houve aumento dos teores de Al3+ 

(Tabelas 4 e 5) com as doses de N, sendo este um elemento causador de fixação de P no solo 

(SOUSA et al., 2007). 

Outra explicação para adubação-N da aveia preta ter diminuído a absorção de P pela 

soja sucessora é que as doses de N aumentaram o crescimento (figuras 8 e 9) e a extração de P 

pelo rebrote da aveia preta (Tabelas 16 e 17), necessitando haver mineralização dos resíduos 

para que a soja possa utilizar o P, processo que pode ter estabelecido uma dinâmica de liberação 

de P em intensidade menor que a necessária para a absorção da soja. 

Tabela 19: Resumo das análises de variância, de regressão e médias dos teores de nitrogênio 

(N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S) nas folhas soja em 

função de doses de gesso agrícola e de nitrogênio em cobertura no perfilhamento da cultura 

(Guarapuava-PR, 2016). 

Tratamento N P K Ca  Mg S 

Gesso (Mg ha-1) -------------------------------------g kg-1------------------------------------ 

0 67,94 5,27 18,14 8,96 1,87 11,53 

3 66,32 5,12 19,02 9,54 1,85 11,62 

6 66,21 5,15 18,14 9,81 1,83 12,43 

9 66,78 5,44 19,54 9,76 1,81 12,47 

12 64,23 5,33 18,42 10,12 1,81 12,93 

Regressão/R2  n.s. n.s. n.s. **L/ 0,87 *L/ 0,92 **L/ 0,92 

CV(%) 8,89 9,79 11,32 6,09 2,41 7,41 

       

Nitrogênio       

            N01 66,37 5,48 A 19,30 9,56 1,83 12,37 

N50 65,99 5,22 AB 18,40 9,70 1,84 11,94 

N100 66,52 5,10 B 18,25 9,65 1,84 12,27 

Efeito n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. 

CV(%) 6,88 8,36 9,31 5,73 1,60 10,47 

       

Gesso x N2 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
1N0 = sem nitrogênio; N50 = 50% da dose de nitrogênio; e N100 = 100% da dose de nitrogênio; 2Nitrogênio; 
3L=Ajuste linear e valor de R2 depois da barra; *p<0,05; **p<0,01; n.s.: não significativo. Modelos das equações 

de regressão em anexo. 

Possíveis efeitos do N residual da adubação da aveia preta e do gesso sobre a absorção 

de N da soja a partir do solo são pequenos, pois a cultura acumula grande quantidade de N, mas 

a maior parte vem da fixação biológica simbiótica dentro de suas próprias raízes (HUNGRIA 

et al., 2006). Vicensi et al. (2016) e Caires et al. (2011a) também não observaram efeitos do 

uso de gesso nos teores foliares de N da soja. Já o aumento nos teores de Ca e S, assim como a 

redução da absorção de Mg em função da gessagem, se devem à adição de Ca e S pelo gesso e 

à inibição competitiva do Ca sobre o Mg, sendo esses efeitos igualmente observados por Moda 



56 

 

et al. (2013) e Caires et al. (2011a) para a soja. 

Na safra 2014/2015, os teores foliares de N, P e S da soja ficaram acima das faixas de 

suficiêcia para a cultura, respectivamente, de 41 a 49 g kg-1, 2,8 a 3,6 g kg-1 e 2,5 a 3,5 g kg-1. 

Já os teores de K e Mg ficaram abaixo da faixa de suficiência, respectivamente de 22 a 27 g kg-

1 e 3,0 a 4,8 g kg-1, refletindo efeitos da mobilização de Mg2+ de camadas superficiais para 

camadas subsuperficiais do solo (tabelas 2 e 3), que é típica para o uso gesso agrícola (CAIRES 

et al., 2011), bem como a inibição competitiva do Ca2+ fornecido pelo gesso com Mg2+ e K+ do 

solo (PRADO, 2008). Por outro lado, os teores de Ca nas folhas da soja ficaram próximas ou 

dentro da faixa de suficiência de 7 a 12 g kg-1 (SBCS/NEPAR, 2017) na safra 2014/2015. Já na 

safra 2015/2016 os teores ficaram dentro da faixa, tendo havido resposta diferenciada da cultura 

conforme a safra. Uma possível explicação para os teores de Ca terem ficado abaixo da faixa 

de suficiência em 2014/2015 seria uma não adequação da faixa estabelecida para esta cultivar 

em particular (Syngenta 1561), que é de hábito indeterminado. 

 Quanto à produtividade, tanto na safra 2014/2015 quanto na safra 2015/2016, não houve 

resposta da soja às doses de gesso e às doses de N aplicadas em cobertura na aveia preta 

antecessora (Figuras 11 e 12).  

 

 

Figura 11: Produtividade de soja (cv Syngenta 1561) em função de doses de gesso agrícola e 

doses de nitrogênio aplicadas em cobertura na aveia preta antecessora, em sistema de plantio 

direto (Safra 2014/2015). * = significativo com *p<0,05; **p<0,01; n.s. = não significativo. 
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A safra de 2014/2015 foi menos produtiva que a safra 2015/2016, o que pode ter relação 

com o regime de chuvas, considerando que a cultivar e os tratos culturais foram os mesmos. 

Em janeiro (155 mm) e fevereiro (226 mm) de 2016 houve menor precipitação em relação à 

janeiro (232 mm) e fevereiro (325,3 mm) de 2015 (Figura 8), sendo o excesso de chuvas de 

2015 acompanhado de muitos dias nublados, o que pode propiciar menor fotossíntese, menor 

absorção de nutrientes e maior aborto de flores da cultura (EMBRAPA, 2003, NEUMAIER et 

al., 2000). Em acordo com essa discussão, em 2014/2015 a soja apresentou menores teores de 

N, P e Ca foliar do que na safra de 2015/2016, o que se relaciona ao potencial produtivo. 

 

 

 

Figura 12: Produtividade de soja (cv Syngenta 1561) em função de doses de gesso agrícola e 

doses de nitrogênio aplicadas em cobertura na aveia preta antecessora, em sistema de plantio 

direto (Safra 2015/2016). * = significativo com *p<0,05; **p<0,01; n.s. = não significativo. 

 

 

 Estes resultados estão em acordo com os obtidos por Vicensi et al. (2016), Somavilla et 

al. (2016) e Pauletti et al. (2014), que não observaram efeitos do gesso na produtividade de soja, 

diferentemente do encontrado por Zandoná et al. (2015), que sob restrição hídrica, observaram 

resposta da soja à gessagem. Ressalte-se que tanto na safra 2014/2015 quanto na 2015/2016, 

não houve restrição hídrica em Guarapuava (Figura 8), havendo excessos de precipitação em 

alguns meses durante o cultivo da soja, sobretudo em fevereiro 2015. Os níveis de produtividade 

alcançado em ambas as safras são compatíveis com a produtividade média de soja para 

Guarapuava, que é de 3500 kg ha-1 (DERAL, 2016).  
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Apesar da diferença entre safras, a utilização de gesso e N na aveia preta antecessora 

não afetou a produtividade da soja no verão. Cabe ressaltar que, caso a cultura de verão fosse o 

milho, os efeitos dos tratamentos poderiam mudar, cabendo avaliar outras culturas em sucessão 

à aveia preta no próximos anos. 

6.6. Conclusões 

 O gesso aplicado a 54 meses aumentou a produtividade do rebrote da aveia preta, que 

também respondeu aos efeitos residuais da adubação-N de cobertura da cultura. Houve maior 

extração de nutrientes pelo rebrote da aveia preta em função da gessagem e da adubação-N, o 

que pode ser vantajoso para a qualidade do SPD. A soja em rotação, no entanto, não respondeu 

aos tratamentos. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Entre 2014 e 2016, as doses de gesso agrícola estudadas, aplicadas parceladamente em 

novembro de 2009, 2010 e 2011 (1/3 em cada ano), ainda continuaram promovendo efeitos 

residuais positivos no solo, como os teores maiores de Ca2+ e S-SO4
2- e menores de Al3+ no 

perfil do solo até 80 cm de profundidade, permitindo aceitar a primeira hipótese deste estudo 

(i). Estes efeitos residuais no solo resultaram em maior crescimento radicular da aveia preta até 

80 cm, em consonância com incrementos na produtividade de MSPA, para forragem e, 

sobretudo, para o seu rebrote, o qual apresentou doses de gesso para máxima eficiência 

produtiva maiores. As maiores doses dentre as avaliadas, porém, reduziram os teores de Mg2+ 

no solo e nos tecidos da aveia (parte aérea) e da soja (folha), reduzindo a produtividade de 

MSPA da aveia preta, mas sem afetar a produtividade da soja. 

Neste contexto, cabe monitorar o teor de Mg2+ nas camadas superficiais do solo quando 

se usa o gesso, sobretudo na camada de 0-20 cm, bem como é necessário estudar a calagem 

(calcário dolomítico) como forma de repor este nutriente, e também fontes de Mg2+ na adubação 

das culturas, no sentido de que as maiores doses de gesso também pudessem ter resultados 

satisfatórios, considerando a longevidade dos efeitos do gesso e sua proporção à dose aplicada. 

Quanto à dose de gesso para a produção de aveia preta, houve discrepância entre a 

produção de forragem, que atingiu máximos produtivos com estimados 8,1 e 6,5 Mg ha-1 de 

gesso em 2015 e 2016, e a produção de rebrote, atingiu máximo produtivo com estimados 10,25 

e 9,50 Mg ha-1 de gesso em 2015 e 2016. É notório que os efeitos positivos do gesso agrícola 

para as culturas são mais pronunciados quando há situações de estresse, mais comumente por 

restrição hídrica. Portanto, havendo sido retirada a parte aérea das plantas com a colheita de 

forragem, a transpiração e a aquisição de água e nutrientes pelo rebrote da aveia foram 

dificultadas, podendo se assemelhar a condições de estresse hídrico, o que explicaria a resposta 

ao gesso em doses maiores. No entanto, levando-se em consideração o sistema de produção sob 

sistema plantio direto, a maior produção de rebrote implica em maior cobertura do solo por 

palhada, fundamental nesse sistema de manejo, além de significar maior ciclagem de nutrientes. 

 Embora tenha havido comprovação do efeito do gesso em aumentar o enraizamento das 

plantas de aveia, não houve interação significativa gesso vs. N aplicadas na adubação de 

cobertura da cultura, permitindo negar a segunda hipótese deste estudo (ii). Em parte, a ausência 

de significância pode ter sido devida à magnitude das doses de N, ou seja, a dose recomendada 
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(100 kg ha-1 de N) e uma dose equivalente a 50% desta (50 kg ha-1 de N), portanto, doses 

relativamente pequenas para que houvesse grande percolação de N no perfil e, assim, o maior 

enraizamento da cultura propiciado pela gessagem permitisse maior recuperação de N das 

camadas mais profundas do solo, a ponto de afetar o crescimento das plantas. 

 É necessário ampliar os estudos com doses de maior magnitude na adubação-N da aveia 

preta, não só após a soja mas também após o milho no verão, já que doses maiores podem 

aumentar a produtividade da aveia, e são mais propensas à percolação e lixiviação, e o cultivo 

de aveia após o milho demanda mais N, considerando que os resíduos culturais do milho 

promovem imobilização de parte do N da adubação. Também cabe destacar que, além do gesso 

agrícola ser positivo no manejo da fertilidade de solos sob sistema plantio direto, em especial 

para a produção de poáceas como a aveia preta, seu uso na agricultura se torna importante, visto 

que o mesmo é um resíduo das industrias de fertilizantes fosfatados, e seu acúmulo pode gerar 

problemas de poluição caso não haja destinação final ambientalmente adequada, diluindo-se 

um passivo ambiental gerado em milhões de toneladas por ano no Brasil.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Modelos de regressão para teores de Ca2+, Mg2+ e S-SO4
2- do solo sob efeito residual de 

doses de gesso agrícola (Guarapuava 2015). 

Profundidade (cm) Ca2+(cmolc dm-3) Mg2+ (cmolc dm-3) S-SO4
2- (mg dm-3) 

0-10 0,12x + 3,01 (0,86) -0,1x + 0,75 (0,58) 1,13x + 27,22 (0,56) 

10-20 0,07x + 3,15 (0,76) -0,1x + 0,75 (0,58) 3,01x + 40,78 (0,70) 

20-40 0,06x + 2,32 (0,96) -0,02x + 0,61 (0,73) 3,44x + 83,52 (0,87) 

40-60 0,06x + 1,77 (0,83) -0,02x + 0,64 (0,99) 5,46x + 114,51 (0,93) 

60-80 0,06x + 1,55 (0,97) - 7,10x + 125,02 (0,87) 

Anexo 2. Modelos de regressão para teores de Ca2+, Mg2+ e S-SO4
2- do solo sob efeito residual de 

doses de gesso agrícola (Guarapuava 2016). 

Profundidade (cm) Ca2+(cmolc dm-3) Mg2+ (cmolc dm-3) S-SO4
2- (mg dm-3) 

0-10 0,17x + 2,46 (0,94) -0,02x + 0,79 (0,95) - 

10-20 0,15x + 2,89 (0,87) -0,02x + 0,58 (0,72) 1,91x + 22,79 (0,92) 

20-40 0,09x + 2,28 (0,98) -0,03x + 0,63 (0,83) 4,17x + 79,81 (0,68) 

40-60 0,08x + 2,04 (0,96) -0,02x + 0,60 (0,82) 5,63x + 111,87 (0,93) 

60-80 0,09x + 1,77 (0,99) -0,02x + 0,74 (0,61) 7,23x + 124,64 (0,94) 

Anexo 3. Modelos de regressão para teores de NO3
-, NH4

+ e Al3+ do solo sob efeito residual de 

doses de gesso agrícola (Guarapuava 2015). 

Profundidade (cm) NO3
- (mg dm-3) NH4

+ (mg dm-3) Al3+ (cmolc dm-3) 

0-10 - - -0,005x + 0,17 (0,43) 

10-20 - - -0,004x + 0,11 (0,47) 

20-40 - - -0,03x + 0,12 (0,55) 

40-60 - - -0,003x + 0,10 (0,58) 

60-80 - - -0,001x + 0,08 (0,37 

Anexo 4. Modelos de regressão para teores de NO3
-, NH4

+ e Al3+ do solo sob efeito residual de 

doses de gesso agrícola (Guarapuava 2016). 

Profundidade (cm) NO3
- (mg dm-3) NH4

+ (mg dm-3) Al3+ (cmolc dm-3) 

0-10 - - -0,007x + 0,23 (0,92) 

10-20 - - -0,007x + 0,18 (0,58) 

20-40 - - - 

40-60 - - - 

60-80 - - - 

Anexo 5. Modelos de regressão para os teores foliares de macronutrientes na forragem de aveia 

preta sob efeito residual de doses de gesso agrícola (Guarapuava 2015 e 2016). 

Teor Foliar Forragem aveia 2015 Forragem aveia 2016 

N - - 

P - - 

K - - 

Ca 0,06x + 4,08 (0,95) 0,06x + 3,56 (0,71) 

Mg -0,04x + 1,88 (0,96) -0,01x + 1,69 (0,99) 

S -0,01x + 9,67 (0,68) 0,12x + 9,57 (0,91) 
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Anexo 6. Modelos de regressão para exportação de macronutrientes na forragem de aveia preta sob 

efeito residual de doses de gesso agrícola (Guarapuava 2015 e 2016). 

Exportação  Forragem aveia 2015 Forragem aveia 2016 

N -1,15x2 + 16,89x + 219,18 (0,93) 1,90x + 228,61 (0,64) 

P -0,07x2 + 1,02x + 18,98 (0,61) -0,08x2 + 0,90x + 16,05 (0,93) 

K -0,40x2 + 5,24x + 104,69 (0,49) -0,37x2 + 4,80x + 184,98 (0,76) 

Ca 0,58x + 22,36 (0,75) 0,31x + 18,93 (0,59) 

Mg - -0,06x + 8,99 (0,58) 

S 1,10x + 47,79 (0,64) 0,64x + 50,84 (0,79) 

Anexo 7. Modelos de regressão dos teores de macronutrientes no rebrote de aveia preta sob efeito 

residual de doses de gesso agrícola (Guarapuava 2015 e 2016). 

Teor Foliar Rebrote aveia 2015 Rebrote aveia 2016 

N - - 

P - - 

K - - 

Ca 0,06x + 4,02 (0,71) 0,08x + 4,62 (0,82) 

Mg -0,04x + 1,92 (0,97) -0,007x + 1,54 (0,99) 

S 0,23x + 8,59 (0,77) 0,14x + 11,64 (0,93) 

Anexo 8. Modelos de regressão da extração de macronutrientes no rebrote de aveia preta sob efeito 

residual de doses de gesso agrícola (Guarapuava 2015 e 2016). 

Extração  Rebrote aveia 2015 Rebrote aveia 2016 

N 1,48x + 98,43 (0,65) -0,20x2 + 3,30x + 47,43 (0,55) 

P 0,09x + 5,77 (0,78) 0,07x + 5,20 (0,65) 

K - 0,97x + 41,13 (0,67) 

Ca 0,27x + 8,45 (0,83) 0,20x + 5,70 (0,76) 

Mg - - 

S 0,75x + 18,02 (0,79) 0,39x + 14,19 (0,93) 

Anexo 9. Modelos de regressão para os teores de macronutrientes em folhas de soja sob efeito 

residual de doses de gesso agrícola (Guarapuava 2015 e 2016). 

Teor Foliar Soja 2015 Soja 2016 

N - - 

P - - 

K - - 

Ca 0,09x + 6,14 (0,86) 0,08x + 9,13 (0,87) 

Mg -0,02x + 1,82 (0,83) -0,005x + 1,86 (0,92) 

S 0,26x + 11,36 (0,93) 0,12x + 11,47 (0,92) 

 


