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EFEITO DA UTILIZAÇÃO DE GESSO NA PRODUTIVIDADE DO MILHO 

PARA SILAGEM 

 

RESUMO 

Solos ocupados por pastagem que são convertidos para o cultivo de grãos geralmente são 

de baixa fertilidade, com condições químicas que limitam o bom desenvolvimento das 

culturas. Características como: baixos teores de cálcio (Ca), enxofre (S), além de elevados 

teores de alumínio em sua forma tóxica (Al3+) tornam necessárias uma maior atenção e 

cuidado na correção e adubação do solo. O gesso agrícola trabalha como um 

condicionador de solo, permitindo uma melhora das camadas mais profundas e, 

consequentemente, um melhor enraizamento das culturas, aumentando assim, o vigor e a 

produtividade das espécies. O objetivo do estudo foi avaliar a aplicação de 0,0 Mg ha-1; 

1,0 Mg ha-1; 2,0 Mg ha-1 e 4,0 Mg ha-1 de gesso na cultura do milho para silagem em 

sistema de sequeiro. Foram avaliados os pesos de espiga, colmo, folhas verdes, folhas 

secas e da planta inteira.  O delineamento estatístico adotado foi em blocos casualizados 

em parcelas subdivididas com 4 repetições. Os resultados de peso de folha verde 

indicaram que o gesso agrícola na dose 2,0 Mg ha-1 proporcionou uma maior relação 

folhas verdes/secas, bem como proporcionou um maior peso de colmo para as plantas. A 

dose de 4,0 Mg ha-1 proporcionou redução do peso das folhas verdes. Portanto, mais 

estudos devem ser realizados para otimizar a dose de gesso para milho silagem. 

Palavras-chave: condicionador do solo, cálcio, Cambissolo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

EFFECT OF THE USE OF GYPSUM ON THE PRODUCTIVITY OF CORN 

FOR SILAGE 

 

ABSTRACT 

Pasture-occupied soils that are converted to grains usually has low fertility, with chemical 

conditions that limit the good development of crops. Features like: low levels of calcium 

(Ca), sulfur (S), besides high levels of aluminum in its toxic form (Al3+), make it 

necessary a greater attention and care in soil correction and fertilization. The agricultural 

gypsum works as a soil conditioner, allowing an improvement of the deeper layers and, 

consequently, a better rooting of crops, increasing thus, the vigor and the productivity of 

the species.  The objective of this study was to evaluate the application of 0 Mg ha-1; 1,0 

Mg ha-1; 2,0 Mg ha-1 and 4,0 Mg ha-1 of gypsum in maize silage in the rainfed system. 

The evaluated parameters were the corn cob weight, stems, green leafs, dry leafs and the 

whole plant. The statistical design adopted was in randomized blocks in subdivided 

parcels with 4 repetitions. The results of green leaf weight indicated that the agricultural 

gypsum at the dose 2,0 Mg ha-1 provided a better relation green leafs/dry leafs, as well as 

provided a higher stem weight for the plants. The dose of 4,0 Mg ha-1 provided a reduction 

on the weight of green leafs. Therefore, more Further studies should be performed to 

optimize the dose of gypsum for corn silage. 

KEYWORDS: Soil conditioner, calcium, Inceptisol. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. INTRODUÇÃO 

O inadequado manejo dos nutrientes nos ambientes de produção torna os solos 

ácidos e com baixa fertilidade, seja por absorção pela planta, volatilização para atmosfera 

ou até mesmo por lixiviação no perfil do solo. Nos trópicos, onde a população é maior, a 

expansão agrícola depende essencialmente do cultivo de solos muito intemperizados, 

degradados, ácidos, de baixa fertilidade e/ou elevados teores de alumínio (Al3+).  

A acidez do solo é corrigida através de uma base forte que em contato com o 

hidrogênio (H+) gera o ácido fraco. Nesse contexto os corretivos com base forte são de 

extrema importância para solos ácidos. O calcário é um corretivo que aplicado ao solo 

fornece os íons Ca2+, Mg2+ às plantas, e o bicarbonato HCO3-, ao qual reage com a água 

formando íons hidroxila (OH-), água (H2O) e dióxido de carbono (CO2). As hidroxilas 

reagem com os íons Al3+ e H+ adsorvidos formando hidróxido de alumínio insolúvel 

Al(OH)3 e água.  

A condição química dos solos de cerrado pouco cultivados são limitantes para o 

bom desenvolvimento de grandes culturas. O baixo teor de cálcio (Ca2+) é um dos fatores 

que interfere no enraizamento das culturas, principalmente em períodos de estresse 

hídrico, e, para a correção da deficiência deste nutriente utiliza-se o calcário. Entretanto, 

a calagem nos sistemas de plantio direto é realizada superficialmente, sem o revolvimento 

do solo, proporcionando a neutralização do Al3+ e o fornecimento de Ca2+ e magnésio 

(Mg2+) apenas na camada superficial do solo, não sendo eficaz no fornecimento de Ca2+ 

em subsuperfície (abaixo de 20 cm). 

 Desta forma, se faz necessário o fornecimento de Ca2+ nas camadas mais 

profundas do solo, para que se tenha um melhor enraizamento e consequentemente, 

melhor absorção de água e demais nutrientes pela cultura. 

 O gesso agrícola é um insumo que possibilita o fornecimento de Ca2+ em 

subsuperfície, tornando as culturas mais tolerantes aos estresses abióticos impostos pelo 

déficit hídrico típico na região do cerrado de Minas Gerais. 

 Na literatura são escassos os trabalhos sobre a utilização de gesso para a cultura 

do milho silagem nas condições climáticas do cerrado de baixas altitudes “popularmente 

conhecida como vão”. Portanto, tornam-se necessários estudos que busquem identificar 
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os benefícios da gessagem para a obtenção de milho para silagem em solos quimicamente 

mais limitantes em regiões onde os veranicos são comuns.   

 

2.  HIPÓTESE 

 As doses de gesso proporcionarão planta mais vigorosas para utilização como 

silagem. 

 Os maiores pesos de espiga serão nos tratamentos contendo doses de gesso.   

 

3.  OBJETIVO  

 O presente trabalho visa analisar as influências do uso de diferentes doses gesso 

na produtividade da cultura do milho para silagem. 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Avaliar a massa das folhas verdes e secas da cultura do milho que receberam as 

doses de gesso. 

Verificar o efeito entre a dose de gesso aplicada e sua relação com a massa da 

espiga, colmo e a planta inteira. 

 

4. REFERENCIAL TEÓRICO  

4.1. PRODUÇÃO DE SILAGEM 

Segundo Gomes (2004) o milho e o sorgo são as forrageiras mais utilizadas para 

a produção de silagem, pelo fato de produzirem grandes quantidades de forragem com 

grande valor nutritivo. Para ele, nos sistemas de criação intensivos da bovinocultura (leite 

e carne) é imprescindível que a silagem de milho seja de boa qualidade para que todo o 

potencial genético do animal possa ser explorado. 

As características mais desejáveis em uma cultura para ensilagem são a elevada 

produção de matéria seca, as altas concentrações de proteína bruta e energia (alta 
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digestibilidade) e o elevado teor de matéria seca na colheita para favorecer a fermentação 

(Paziani, 2008). Segundo Lauers (2001) O milho é a cultura padrão para ensilagem, pela 

tradição no cultivo, pela elevada produtividade e pelo bom valor nutritivo. 

Para Giunti (2016), a avaliação de parâmetros agronômicos como número de 

espigas, altura da planta, produção de massa do colmo, porcentagem de massa seca total, 

entre outros, são de extrema importância para o estabelecimento de uma produção de 

silagem de boa qualidade. Salazar et al. (2010) afirma que as plantas de milho para a 

produção de silagem devem ter uma maturação lenta, com declínio gradual da umidade 

da planta, grãos macios e alta digestibilidade.  

 

4.2. EFEITO DO ALUMÍNIO NAS PLANTAS 

Guilherme e Lopes (1994), descrevem que os fatores que limitam a produção das 

culturas são as estações de seca definidas (abril-setembro), os veranicos (períodos em que 

não ocorrem precipitação pluviométrica na estação chuvosa), a baixa capacidade de 

retenção de água nos solos e as limitações químicas tais como, elevados teores de Al3+, 

pH ácido e deficiência de Ca2+ em subsuperfície. 

De maneira geral, a maioria dos minerais primários e secundários das rochas 

formados pela ação do intemperismo são aluminossilicatos, estes quando decompostos 

liberam o alumínio em sua forma trocável (Al3+), tóxico às plantas e de maneira geral 

abundante nos solos ácidos de clima tropical.  

De acordo com Miguel (2010), o sintoma mais evidente da toxidez de Al3+ é a 

redução no crescimento radicular de plantas sensíveis, tais como soja, milho, feijão entre 

outras. O maior volume de raízes na superfície do solo imposta pela presença do Al3+ 

prejudica a absorção de água e nutrientes e consequentemente a produtividade das 

culturas. 

Machado (1997) caracteriza os primeiros sintomas da toxidez por Al3+ nas plantas 

como sendo a diminuição do elongamento radicular, modificações nas membranas das 

células das raízes, inibição da síntese de DNA e da divisão celular, redução na absorção 

de água e nutrientes e diminuição das relações simbióticas entre os rizóbios e as plantas 

leguminosas. 
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4.3.  USO DE GESSO AGRÍCOLA  

O estresse hídrico, proporcionado pelos veranicos, interferem na produção 

agrícola da cultura do milho, principalmente no período de quinze dias antes e quinze dias 

após o florescimento (FANCELLI e DOURADO NETO, 2000). Segundo Zandoná 

(2015), as perdas de produtividade dos grãos de milho decorrentes de déficit hídrico são 

comuns, e o gesso agrícola pode ser utilizado para mitigar tais perdas de produtividade. 

A limitação das raízes em camadas superficiais além de diminuir a absorção de 

água também atrapalha na absorção de nutrientes, principalmente o N, pois o mesmo na 

forma de nitrato (NO3
-) é muito móvel, sendo facilmente percolado pela água para 

camadas mais profundas. 

A aplicação de gesso agrícola permite alterações químicas no solo que podem 

induzir indiretamente o crescimento radicular e, consequentemente, melhorar a absorção 

de água e nutrientes essenciais à cultura do milho.  Soratto (2008) constata que efeito do 

gesso agrícola reduz a toxidez por Al3+ e eleva o teor de Ca2+, no subsolo, devido à sua 

maior solubilidade em relação ao calcário e à maior reatividade do ânion acompanhante. 

O gesso auxilia na redução da saturação por alumínio (m%) em profundidade, fazendo 

com que o mesmo fique em formas menos tóxicas (AlSO4), aumentando a disponibilidade 

de nutrientes em camadas mais profundas de solo, fazendo, assim, com que as raízes se 

desenvolvam em profundidade e aumentem sua capacidade de absorção de água e 

nutrientes. Além disso, o gesso é fonte de Ca2+ e SO4
2-, fornecendo, dessa forma, mais 

bases para a síntese de proteínas. (VAN RAIJ, 2008) 

 Contudo, apesar de não ter efeitos significativos na correção da acidez dos solos, 

o gesso é um condicionador de solo que tem a capacidade de compensar o efeito da 

aplicação superficial do calcário, pois atua em profundidade sem que haja necessidade da 

incorporação do mesmo. 

 A aplicação do calcário em superfície faz com que a acidez das camadas 

superiores seja atenuada, e, ao se aplicar o gesso, o sulfato é facilmente dissolvido e 

percola para a subsuperfície acompanhado por cátions, principalmente o Ca2+ e Mg2+. 

Com isso, os teores de Ca2+ e Mg2+ são elevados e o Al3+ se torna não tóxico (CAIRES et 

al., 1999).  
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 Diversos trabalhos apontam um aumento na produtividade de milho em função da 

aplicação de gesso agrícola (Carneiro et al. 2009; Caires et al. 2003), bem como o 

aumento dos teores de Ca2+ e SO4
2- nos tecidos foliares. O que torna o uso do gesso 

agrícola uma importante alternativa para a melhora química do perfil do solo e para a 

nutrição mineral das plantas.  

 

4.4. COMPOSIÇÃO QUÍMICA E MATÉRIA PRIMA DO GESSO 

O gesso agrícola é um subproduto da indústria de fertilizantes fosfatados, de custo 

relativamente baixo para o agricultor, desde que o frete não o encareça. Outra forma de 

obtenção do gesso é através do mineral Anidrita, do qual o Brasil possui grandes reservas, 

principalmente no Norte e Nordeste do país. Sua composição química é o sulfato de cálcio 

(CaSO4), entretanto, pode também ser obtido em jazidas na forma hidratada 

(CaSO4.2H2O) denominada gipsita. (VAN RAIJ, 2008). 

De acordo com Tanaka (2002), o gesso é um sal de caráter praticamente neutro e, 

dessa maneira, não tem efeito prático na mudança da acidez do solo, apesar de ter sido 

recomendado e aplicado com tal finalidade ao final dos anos 70 e início dos 80. A 

composição química do gesso é em torno de 17 a 19 % de cálcio e 15 a 18% de enxofre 

(SOUSA et al., 2001; DIAS, 1992). 

 

4.5.  CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DE GESSO AGRÍCOLA 

Existem diversos trabalhos que buscam avaliar melhores critérios para 

recomendação do gesso agrícola. Dentre as fórmulas mais utilizadas no Brasil, os teores 

de Ca2+ e Al3+ no solo, e a saturação por alumínio (m%) são propriedades químicas 

consideradas como critérios. 

 De acordo com Alvarez et al. (1999), a avaliação deve ser feita nas camadas 

subsuperficiais (20 a 40 cm ou 30 a 60 cm), sendo recomendado a aplicação de gesso 

apenas em solos com teor de Ca2+ ≤ 0,4 cmolc dm-3, e/ou teor de Al3+ ≥ 0,5 cmolc dm-3 

e/ou saturação por alumínio maior que 30%. Van Raij (2007) considera que a saturação 

por alumínio deve ser maior que 40% e os teores de Ca2+ inferiores à de 0,4 cmolcdm-3, 

este último sendo corroborado com Alvarez (1999).  
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Entretanto, Malavolta (1992), sugere como critérios para utilização do gesso a 

saturação por Al3+ > 20% e/ou os teores de Ca2+ inferiores a 40% da CTC efetiva do solo. 

Para o cálculo de necessidade de gesso existem diversas fórmulas, sendo elas 

baseadas em fatores como textura do solo ou a determinação do fósforo remanescente. 

A fórmula proposta por Raij et al. (1996) indica a quantidade de gesso conforme 

equação abaixo: 

𝑁𝐺(𝐾𝑔ℎ𝑎−1) = 60 ∗ 𝐴𝑟𝑔𝑖𝑙𝑎 (%) 

Anos depois, Sousa e Lobato (2002) definiram a necessidade de gesso para 

culturas anuais a partir da seguinte equação: 

𝑁𝐺(𝐾𝑔ℎ𝑎−1) = 50 ∗ 𝐴𝑟𝑔𝑖𝑙𝑎 (%) 

Para culturas perenes Sousa e Gomes (2001) definiram a necessidade de gesso a 

partir da seguinte equação: 

𝑁𝐺(𝐾𝑔ℎ𝑎−1) = 75 ∗ 𝐴𝑟𝑔𝑖𝑙𝑎 (%) 

As equações apresentadas acima, apesar de serem as mais comumente utilizadas 

no Brasil atualmente, levam em conta apenas a porcentagem de argila no solo em questão. 

Entretanto, como o gesso é um condicionador de solo que proporciona alterações 

químicas no mesmo, as características químicas do solo devem ser levadas em conta. 

Desde meados da década de 1970, quando os efeitos do gesso no subsolo foram 

descobertos, vêm se buscando formas de quantificar mais precisamente a quantidade de 

aplicação necessária para cada solo específico. Novas fórmulas vêm sendo estudadas para 

que passem a atender os parâmetros químicos do solo, de forma a suprir os parâmetros 

adequados para a melhora do ambiente de desenvolvimento radicular. 

Recentemente, Caires e Guimarães (2016) propuseram uma equação que visa 

elevar a porcentagem de Ca2+ na CTC efetiva a 60% na camada de 20 a 40 cm, conforme 

descrito abaixo: 

𝑁𝐺(𝑇ℎ𝑎−1) = (0,6 × 𝐶𝑇𝐶𝑒 − 𝑡𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎 𝑒𝑚 𝑐𝑚𝑜𝑙𝑐𝑑𝑚−3) × 6,4 ; 

Onde CTCe é a capacidade de troca de cátions efetiva (SB + Al3+) e 6,4 é uma constante, 

que se baseia no fato de que são necessárias 6,4 Mg de gesso para elevar 1,0 cmolc de 

Ca2+ na camada de 20-40 cm.  
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4.6. O GESSO COMO FONTE DE CA E S PARA AS CULTURAS  

Segundo Blankenau (2007), a presença do Ca2+ melhora a estruturação, 

permeabilidade e infiltração de água no solo, além de ter papel nutricional nas plantas. Se 

tratando de absorção pelas plantas o Ca compete com o N, K, Mg, NH4
+, Fe2+ e Al3+, 

sendo assim, em solos ácidos e mal corrigidos a absorção de cálcio é prejudicada. 

Além do cálcio, o enxofre também é um nutriente essencial ao desenvolvimento 

das culturas, o elemento pode ser constituinte de diversos compostos como aminoácidos 

e proteínas, coenzimas, sulfolipídeos, flavonóides, nucleotídeos, polissacarídeos, entre 

outros. Sendo assim o S está envolvido em todas as funções e processos da planta, desde 

a absorção iônica aos papeis de DNA e RNA (STIPP e CASARIN, 2010).  

Segundo Gelain (2010), áreas cultivadas há muitos anos com o uso de fertilizantes 

sem S na sua composição, podem apresentar baixa disponibilidade desse nutriente. 

Devido a sua composição (CaSO4) o gesso é capaz de aumentar os teores de Ca e 

S em profundidade, suprindo a necessidade das culturas. Entretanto, segundo Stipp e 

Casarin (2010) a aplicação do mesmo deve ser realizada com cautela e seguindo critérios 

agronômicos, sempre associada a aplicação prévia de calcário de forma que não cause um 

desbalanço nutricional.  

Segundo Gelain (2011), os teores de Ca e S nos tecidos foliares da cultura da soja 

foram superiores no tratamento com dosagem de 3,0 Mg de gesso por hectare, entretanto, 

quando o teor de S no solo é suficiente para suprir a demanda da cultura, a aplicação de 

gesso não apresenta variações nos teores de N, no tecido foliar, e na produtividade da 

soja. 

 

4.7. EFEITO DA APLICAÇÃO DE GESSO NAS PROPRIEDADES 

QUÍMICAS NO PERFIL DO SOLO 

 De acordo com Raij (2008), é comum existir uma certa confusão entre o papel do 

calcário e o do gesso na “correção do solo”, entretanto, a composição química dos dois é 

distinta. O uso do gesso agrícola não substitui a calagem, diferente disso, o que se espera 

do gesso em solos ácidos é que o sal percole para camadas mais profundas do solo onde 

o calcário não reaja e produza alterações positivas para o desenvolvimento radicular.  
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 De acordo com os dados expressos na tabela 1, Raij et al (1998) comprovaram que 

sem a aplicação de calcário o gesso não tem a capacidade de gerar efeitos benéficos 

significativos na camada arável do solo, visto que nos tratamentos sem calcário não 

houveram incrementos significativos na saturação por bases, bem como não houve 

redução significativa na saturação por Al3+. Diferentemente, nos tratamentos contendo 

calcário a aplicação do gesso foi muito responsiva, principalmente se tratando dos teores 

de S no solo. 

Com a expansão do sistema de plantio direto, práticas como aração e subsolagem 

estão sendo reduzidas e, consequentemente, a adição de corretivos no solo ocorre sem a 

incorporação do mesmo. Sendo assim, as correções feitas através de calagem ficam muito 

limitadas às camadas superiores do solo, devido à menor mobilidade do calcário (cerca 

de 150 a 200 vezes menor que do gesso (VITTI et al., 2015; VITTI e PRIORI, 2009). 

Tabela 1- Efeito de calcário e gesso na análise de solo da amostra de 0-20cm de 

profundidade, em experimento com milho em Tatuí, em Latossolo Vermelho Escuro 

Álico, textura argilosa, 41 meses após a aplicação dos corretivos.  

Tratamento 

 Calcário           Gesso 

_______Cátions trocáveis______  

Ca2+ Mg2+ K+ Al3+           SO4
2-         V          m 

⸺⸺⸺⸺t/ha⸺⸺⸺⸺   ⸺⸺⸺⸺mmolc/dm3⸺⸺⸺⸺ mg dm-3 ⸺⸺%⸺⸺ 

0 0 19,0b 6,0b 4,5ª 19,0a 3,6ª 23,0b 39,0a 

0 8 21,0b 5,0b 4,0a 16,0a 16,0b 16,0b 35,0a 

12 0 41,0a 20,0a 4,8ª 2,0b 12,0b 64,0a 3,0b 

12 8 41,0a 19,0a 4,0a 2,0b 16,0b 63,0a 3,0b 

Fonte: Adaptado de Raij et al. (1998) 

‘ Segundo Raij (2008) devido à maior solubilidade do gesso comparado ao calcário 

este pode ser aplicado em superfície e ainda assim auxiliar na melhora das condições 

químicas do perfil em profundidade.  

A aplicação do gesso agrícola modifica a espécie química do alumínio em 

profundidade.  Sabe-se que o Al3+ é altamente toxico para a maioria das culturas anuais e 

por isso impede o desenvolvimento radicular das plantas.  

 O Al3+ é o principal agente da acidez do solo que prejudica o desenvolvimento 

radicular, e não o pH, como se pensava em meados de 1970. A toxidez pelo Al3+ faz com 
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que as raízes se alonguem mais lentamente e diminuam sua ramificação. A parte aérea 

fica prejudicada em estágios de toxidez elevada, tendo seu crescimento limitado e 

deixando o estande de plantas desuniforme e com baixo vigor (RAIJ, 2008).  

 A aplicação do gesso agrícola converte o Al3+ em sulfato de alumínio - Al2(SO4)3, 

que não é toxico para as culturas. O sulfato presente na composição química do gesso 

agrícola possui carga 2- (SO4
2-), dessa forma, duas moléculas de Al3+ se ligam a três 

moléculas de SO4
2-, gerando o Al2(SO4)3 não tóxico, conforme mostrado na figura 1. 

 

 

Figura 1 – Reações do Al3+ em função da aplicação do gesso. FONTE: Vitti e Priori 

(2009). 

 

4.8.  RESPOSTAS DAS CULTURAS À APLICAÇÃO DE GESSO 

Espécies vegetais que possuem alta produtividade e exigência em água são as 

culturas que mais podem ser beneficiadas pelo enraizamento profundo. Em plantios 

convencionais, onde há um maior revolvimento do solo, o calcário reage por contato em 

um maior volume de solo, entretanto, no plantio direto esse efeito é menos pronunciado 

e ocorre praticamente em poucos centímetros da superfície. 

Caires (2003) relata que em solos sem a correção com uso de calcário a aplicação 

do gesso não se mostrou eficiente. A figura 2 a seguir representa os resultados obtidos:  
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Figura 2 – Produção de milho de acordo com a aplicação de doses de gesso na ausência 

(○) e na presença (■) de calcário (média de três modos de aplicação). FONTE: CAIRES 

et al., 2003. 

 Entretanto, com solo bem manejado e corrigido os efeitos da aplicação do gesso 

agrícola demonstram acréscimos significativos na produção, bem como uma maior 

resistência aos períodos de seca. Isso se deve a melhora do ambiente solo em camadas 

mais profundas, visto que a alta solubilidade do gesso faz com que ele alcance a 

subsuperficie, podendo alcançar mais de um metro no perfil de solo (MALAVOLTA, 

1992). 

 De acordo com Souza (1995) a aplicação do gesso agrícola eleva a produtividade 

de plantas submetidas ao déficit hídrico na fase reprodutiva. Em seu trabalho ele 

constatou que as culturas do milho, trigo e soja apresentaram maior rendimento com a 

utilização do gesso, com destaque para as culturas do milho e trigo com aumentos de 

produtividade de 2,3 e 1,3 Mg ha-1 respectivamente. Caires (2003) demonstrou que o 

gesso não somente melhorou o subsolo como também aumentou a concentração de N, K 

e Ca no tecido foliar do milho. 

Segundo Penatti e Forti (1993) concluíram que a cultura da cana-de-açúcar 

adubada com gesso pode atingir produções relativamente elevadas em solos com baixa 

saturação por bases, devido à redução da toxidez por Al3+ em profundidade, com 

aumentos de produtividade de 20 Mg ha-1 em diferentes classes de solos.  
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Rampim (2011) avaliou os efeitos de cinco diferentes dosagens de gesso nas 

culturas da soja e do trigo, em dois Latossolos Vermelhos eutroférricos de textura 

argilosa. A aplicação do gesso acarretou em um aumento dos teores foliares de Ca e Mg 

na cultura da soja, entretanto, reduziu tais teores na cultura do trigo. Para ambas as 

culturas o trigo aumentou os teores de S, e na soja, doses de até 3,0 Mg ha-1 permitiram 

um incremento nos teores de K.  

Rodrigues (2016) avaliou os efeitos da aplicação de calcário e gesso agrícola na 

produção de eucalipto e também a forma de distribuição do gesso. O experimento foi 

conduzido em um Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico em Três Marias-MG. Ele 

observou que, em áreas com aplicação de calcário e gesso a produção de madeira foi 96% 

maior em relação ao controle. A aplicação de gesso isoladamente gerou um acréscimo de 

produção de 24% em relação ao controle. A forma de aplicação de gesso mais eficiente 

foi realizada em faixa, se mostrando mais vantajosa que a aplicação em área total, neste 

caso específico. 

 

5.  MATERIAL E MÉTODOS 

5.1. LOCAL DO EXPERIMENTO 

  O experimento foi implantado na fazenda Experimental Santa Paula, pertencente 

a Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri, Campus Unaí, na latitude 

16º26’34’’S e Longitude 46º54’17’’O, com altitude de 616 metros. A área experimental 

foi de 3,2 ha. No local já havia o cultivo da forrageira Capim Colonião (Panicum 

Maximum CV. Colonião). 

 

5.2. CLASSE DE SOLO 

O solo da área experimental foi descrito segundo critérios da Embrapa (2013) 

como Cambissolo Háplico Eutrófico de textura argilosa.  

 

5.3. PREPARO DE SOLO 

O preparo de solo baseou-se em uma aração e uma gradagem antes da aplicação dos 

tratamentos com gesso agrícola.  
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5.4. CORREÇÃO DO SOLO E APLICAÇÃO DO GESSO  

A calagem não foi realizada, visto que o solo já apresentava boa fertilidade natural, 

(análise de solo em anexo), fazendo com que a necessidade de calagem (NC) fosse muito 

baixa, o que inviabilizaria a aplicação. 

O gesso foi aplicado a lanço em outubro de 2015 com o uso de um distribuidor 

centrífugo de dois discos. Nas parcelas aplicaram-se quatro tratamentos de gesso agrícola 

equivalente à sua dose por hectare: controle (sem gesso), 1,0 Mg ha-1; 2,0 Mg ha-1 e 4,0 

Mg ha-1. 

 

5.5. SEMEADURA E TRATOS CULTURAIS  

 O milho híbrido simples LG 6050 PRO 2, foi semeado em 23 de novembro de 

2015. O híbrido possui dupla aptidão (grãos e silagem), sendo um híbrido de alta 

produtividade de ciclo médio/tardio sem tratamento de semente.  

 A semeadura foi feita em sistema de plantio convencional, com espaçamento de 

0,9 m entre linhas, e aproximadamente 0,17 m entre plantas, com seis plantas por metro 

linear, totalizando uma população de 66 mil plantas por hectare.  

 A adubação de plantio realizada foi de 150 kg ha-1 da formulação 11-52-00 (N-

P2O5-K2O) do fosfato monoamônio (MAP) e a adubação de cobertura realizada foi de 

150 kg ha-1 de ureia comum. 

 Aproximadamente 5 semanas após a semeadura houve um período de 18 dias sem 

chuvas (acumulado de apenas 12,3 mm), o que favoreceu o ataque da lagarta do cartucho 

(Spodoptera Frugiperda), causando perda de produtividade, visto que a cultura estava no 

estádio fenológico V3/V4 (Fancelli, 2000), período de extrema importância para a 

definição do rendimento da cultura do milho. 

 

5.6. COLHEITA E PREPARO DAS AMOSTRAS 

 Toda a planta de milho foi colhida para silagem (com teor de umidade ≈35%). 

Foram realizadas as coletas das plantas para avaliação com 110 dias após a semeadura. 

Utilizou para avaliação os 4,0 metros lineares em cada repetição, escolhidos 

aleatoriamente dentro das quatro linhas centrais, desconsiderando as linhas de bordadura.  
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Em cada repetição separou-se as folhas verdes e folhas secas, o colmo e as espigas para 

que fossem feitas as pesagens. 

5.7. DELINEAMENTO ESTATÍSTICO 

 O delineamento adotado foi em blocos casualizados em um esquema de parcelas 

subdivididas, sendo as doses de gesso (0; 1,0; 2,0 e 4,0 Mg ha-1) consideradas como 

parcelas e as repetições (quatro) consideradas como subparcelas. As variáveis avaliadas 

foram os pesos: de espiga, colmo, folha verde, folha seca e peso da planta total. Os efeitos 

dos tratamentos foram estimados pelo teste de Tukey a 5 % e por análises de regressão, 

utilizando-se as médias das observações. 

5.8. PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA 

 A precipitação pluviométrica durante o ciclo da cultura foi de aproximadamente 

690 mm (Figura 3). Segundo Bergamaschi et al. (2001), uma lavoura com população de 

67 mil plantas por hectare precisa de aproximadamente 650 mm durante todo o ciclo. 

Entretanto, na área experimental a precipitação pluviométrica foi mal distribuída, 

tornando a cultura susceptível ao estresse hídrico em fases de extrema importância para 

a definição da produtividade. 

 

Figura 3 - Pluviosidade em Unaí-MG, de Outubro (2015) a Fevereiro (2016). DADOS: 

INMET (2017).  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As plantas que receberam o gesso nas doses 1,0 e 2,0 Mg ha-1 apresentaram melhor 

desenvolvimento de parte aérea e maior resistência aos períodos de veranico, fator este 

imposto pela maior presença de folhas verdes em relação a menor quantidade de folhas 

secas. Na dose de 4,0 Mg ha-1 houve maior número de folhas secas. Este resultado 

provavelmente esteja relacionado a um maior desiquilíbrio nutricional na cultura do 

milho imposto pelo aumento de Ca2+ e diminuição do Mg2+ no complexo sortivo da 

camada superficial do solo. De acordo com Stipp e Casarin (2010) doses elevadas de 

gesso podem causar desbalanço nutricional nas plantas.  

Segundo Mattielo e Japiassú (2004) a deficiência de magnésio pode estar 

associada a diversos fatores, como a acidez dos solos, excesso de adubação potássica ou 

excesso de calcário ou gesso. Caires et al. (1999) afirma os teores de Mg reduzem 

gradativamente após a aplicação do gesso. Para ele, essa redução do teor de Mg se deve 

a lixiviação do mesmo proporcionada pela aplicação de altas dosagens de gesso. Carvalho 

et al. (1986) afirmam que a aplicação de gesso em excesso causa a descida do magnésio 

ao longo do perfil de solo, deixando-o menos disponível ás plantas. 

Segundo Andrade e Brito (2008), as culturas, de modo geral possuem diferentes 

demandas hídricas ao longo do seu ciclo, sendo assim, em estádios específicos do seu 

ciclo há um período em que a planta consome mais água por dia. No caso do milho esse 

período coincide com o florescimento e enchimento de grãos. 

Conforme pode se observar na figura 3, as chuvas diminuíram significativamente 

do final do mês de janeiro até o fim de fevereiro. Nesse período (32 dias) a cultura estava 

na fase de enchimento de grãos, e a precipitação pluviométrica foi de apenas 21,8mm, 

gerando assim um déficit hídrico em uma fase de extrema importância para o 

estabelecimento de uma boa produção. Para Bergamaschi et al. (2001) a cultura do milho 

em pleno florescimento necessita de cerca de 7,0 mm diários de água no solo para as 

condições do estado do Rio Grande do Sul. Para as condições climáticas do bioma 

cerrado, Guerra et al. (2003) afirmam que esses valores podem variar entre 10 e 12 mm 

diários.  

A disponibilidade de água em quantidades ideais para as culturas em todas as suas 

fases de desenvolvimento é imprescindível para uma boa produção. Albuquerque (2010) 
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afirma que o estresse hídrico no milho em fase de floração pode ocasionar em perdas de 

40 a 50% da produtividade.  

Em todos os tratamentos com gesso as plantas apresentaram sinais de uma melhor 

absorção e uso da água em relação ao controle, mesmo no tratamento com a maior dose 

de gesso. Dessa forma, pode-se dizer que o gesso agrícola provavelmente contribuiu para 

que as plantas tolerassem o veranico durante os períodos mais críticos do ciclo. 

De acordo com Pimentel e Rossielo (1995) a falta de água no solo, mesmo que 

não afete as relações hídricas da parte aérea, promove uma rápida redistribuição e 

acumulação do ácido abscísico (hormônio responsável pela indução de respostas ao 

déficit hídrico) nos tecidos da planta o que ocasiona no fechamento estomático e, 

consequentemente, menor produção de fotoassimilados. 

6.1. PESO DE ESPIGA E PESO TOTAL DA PLANTA 

As variáveis peso de espiga e peso de total da planta não obtiveram diferença entre 

os tratamentos, entretanto houveram incrementos nos pesos, conforme os dados expressos 

na tabela 2 a seguir: 

Tabela 2 – Peso de espiga e peso total da planta em função da aplicação de gesso agrícola. 

Tratamentos   ____________Espiga_________           ________Peso total da planta________ 

Resultado Resultado 

0,0 Mg ha-1  11493a1 33854b1 

1,0 Mg ha-1  11568a1 338579b1 

2,0 Mg ha-1  11923a1 39930b1 

4,0 Mg ha-1  11791a1 36909b1 

1Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

O peso total da planta não apresentou diferença significativa pois a espiga é a 

variável mais representativa na quantificação do peso total, visto que as espigas 

representam grande parte do peso da planta. Por outro lado, Silva (1997) relata que a 

porcentagem de grãos na massa ensilada é de menor importância em relação ao teor de 

massa fresca, pois, na silagem, a qualidade da fração fibrosa é mais vantajosa para a 

nutrição animal. Na mesma vertente Nussio et al. (2001), indica que a produção de milho 
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silagem de boa qualidade não depende somente do percentual de grãos na massa ensilada, 

sendo assim os demais componentes da planta de extrema importância para a nutrição 

animal.  

6.2. PESO DAS FOLHAS VERDES E SECAS 

 Em relação ao peso de folhas verdes, o controle (0 Mg ha-1) obteve o menor valor 

de pesagem (figura 4). O tratamento que se mostrou mais eficaz foi o de 2,0 Mg ha-1, com 

o maior rendimento. Na dose de 4,0 Mg ha-1 houve o acréscimo decrescente no peso das 

folhas verdes, o que pode indicar o desiquilíbrio nutricional da cultura em doses mais 

elevadas de gesso. Entretanto, Malavolta (1984), relata que o aumento da disponibilidade 

de enxofre e o melhor enraizamento proporcionado pelo gesso ocasionam o aumento da 

massa verde produzida, além de aumentar o teor nutricional das folhas. De acordo com 

Carvalho et al. (1986) em condições de déficit hídrico, a porcentagem de água contida 

nas folhas do milho foi maior em tratamentos com aplicação de gesso em relação ao 

controle, o que explica a maior proporção de folhas verdes até a dose 2,0 Mg ha-1. 

 

 

A redução da quantidade de folhas verdes no tratamento 4,0 Mg ha-1 

provavelmente esteja relacionado ao desbalanço nutricional imposto pela maior adição 

de cálcio em relação ao magnésio. Segundo Raij (2008), um dos problemas da gessagem 

é a perda de magnésio para camadas mais profundas dos solos.  

Figura 4 - Efeito de diferentes dosagens de gesso sobre o peso de folhas verdes. 
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O peso de folhas secas (figura 5), assim como a variável peso das folhas verdes 

indicou que, tanto a falta, como o excesso de gesso proporcionaram o maior peso de folhas 

secas.  

Lupatini et al. (2010) avaliaram o desempenho de diversos híbridos de milho para 

a produção de silagem, através da análise da altura das plantas, número de folhas secas 

nos estádios de maturação e produção final de matéria seca. Segundo os autores os 

híbridos de milho que mantiveram um menor número de folhas secas alcançaram maiores 

produtividades de silagem.  

 

Para Taiz e Zeiger (2013) a disponibilidade de água é fator limitante para que as 

plantas realizem mais fotossíntese. Pode-se inferir, portanto, a partir dos resultados 

obtidos no presente estudo que a aplicação do gesso agrícola colaborou para que as 

plantas obtivessem uma maior resistência a seca. A maior relação folha verde/folha seca 

indicou que as plantas que receberam as doses 1,0 e 2,0 Mg ha-1 apresentaram folhas 

fotossintéticamente ativas por mais tempo.  

6.3. PESO DO COLMO 

Para a produção de milho silagem é de extrema importância a produção de matéria 

seca, sendo assim, o crescimento do colmo tem grande representatividade na produção 

final. O peso de colmo (figura 6) foi a variável em que houve maior diferença entre os 

tratamentos. Assim como nos demais tratamentos o controle obteve os piores resultados 

e o tratamento de 2,0 Mg ha-1 foi o mais eficiente.  

Figura 5 - Efeito de diferentes dosagens de gesso sobre o peso de folhas secas. 
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Hammel et al. (1985) estudaram o efeito da aplicação de 3,5 Mg ha-1 de gesso 

incorporado de 0-15 cm, em soja e milho silagem. Na cultura da soja a incorporação do 

gesso elevou a produtividade em até 5,5 sacas ha-1. A produção do milho silagem 

apresentou resultados extremamente positivos com a aplicação do gesso. O tratamento 

controle, sem gesso, produziu 26.200 kg ha-1, enquanto o tratamento com gesso produziu 

35.400 kg ha-1.  

 

   

Carvalho e Raij (1997), observaram que o uso do fosfogesso apresentou alterações 

positivas na produção de matéria seca do milho e aumento nos teores de P, S, Ca e Mg, 

sinalizando para uma maior absorção desses nutrientes pela planta. Morelli et al. (1992) 

observaram que a produção da cana-de-açúcar obteve acréscimos diante a aplicação em 

calcário em gesso. Os resultados obtidos mostraram acréscimos de até 74,4 Mg ha-1 de 

colmos em função da aplicação de 4,0 Mg ha-1 de calcário e 4,0 Mg ha-1 de gesso. 

A menor resposta da produção de colmos na dose de 4,0 Mg ha-1 provavelmente este 

relacionado a eficiência do Mg na formação de pares iônicos com o sulfato (SO4) 

sugerindo a perda dos nutrientes para as camadas mais profundas do solo, portanto, 

quando aplicado em excesso, o gesso diminui os teores de Mg nas camadas superficiais, 

podendo gerar um desbalanço nutricional para a planta (Raij et al, 2008). 

  

Figura 6 - Efeito de diferentes dosagens de gesso sobre o peso de colmo. 
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Resultados semelhantes foram observados por Morelli et al (2002). Em seu 

experimento com cana-de-açúcar ele avaliou o efeito de doses crescentes de gesso e 

calcário. Os resultados indicaram que doses de gesso acima de 12 Mg ha-1 a produção da 

cana-de-açúcar passou a ser reduzida gradativamente, bem como os teores de Mg em 

camadas superiores do solo. 

7.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização do gesso agrícola em áreas do cerrado de baixa altitude pode gerar efeitos 

positivos no desenvolvimento, vigor e produção de plantas. Este além corrigir a toxidez 

por Al3+ em camadas mais profundas do solo também fornece Ca e S para as plantas. Tais 

alterações no solo são de extrema importância quando se trata de solos de regiões 

tropicais, visto que comumente estes apresentam condições químicas limitantes para o 

desenvolvimento de culturas. 

A aplicação do gesso até a dose 2,0 Mg ha-1 permitiu a manutenção das folhas verdes 

por um período de tempo maior, fato este de extrema importância para a utilização de 

milho para silagem.  

Durante o ciclo da cultura do milho neste estudo a precipitação e o ataque de pragas 

foi fator limitante de produção, e ainda assim pôde-se notar um maior vigor das plantas 

com tratamentos de gesso. 

A aplicação de gesso deve ser realiza com cautela, pois dosagens elevadas sem 

suplementação com magnésio podem causar desiquilíbrios nutricionais nas plantas. 

Portanto, a aplicação do gesso agrícola, desde que feita corretamente e seguindo 

parâmetros agronômicos gera acréscimos de produtividade e maior vigor de plantas e 

resistência aos períodos de veranicos. 

 8. CONCLUSÃO 

• O tratamento de 2 Mg ha-1 foi o mais responsivo quanto a massa de folhas verdes, 

folhas secas e colmo.  

• A aplicação do gesso agrícola não influenciou significativamente o peso de 

espigas em solos de elevada fertilidade natural. 
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ANEXOS  

 

Foto 1: Aplicação de gesso na área experimental. 

 

Foto 2: Lagarta do cartucho (Spodoptera Frugiperda) encontrada na área experimental  
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Foto 3: Recuperação do milho após o ataque de Spodoptera Frugiperda. 

 

 

Foto 4: Milho em estádio V5/V6. 
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Foto 5: Compactação da silagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

0 



 
 

CROQUI DA ÁREA EXPERIMENTAL 
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ANÁLISE DE SOLO ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO EXPERIMENTO 

Identificação da amostra 01   0-20cm 02   20-40cm 03   40-60cm 

Macronutrientes 

Parâmetros Unidades Resultado Resultado Resultado 

pH em H2O - 5,8 5,8 5,7 

pH em CaCl2 - 5,1 5,0 4,9 

M.O. dag kg-1 2,6 1,2 1,1 

P mg dm-3 5,2 3,3 2,8 

K mg dm-3 210,0 172,3 185,8 

Prem mg dm-3 26,1 23,1 20,6 

S mg dm-3 1,3 0,9 1,0 

Ca cmolc dm-3 3,4 2,9 2,4 

Mg cmolc dm-3 1,3 1,0 1,7 

Al cmolc dm-3 0 0 0,1 

H+Al cmolc dm-3 3,8 3,3 3,0 

CTC total cmolc dm-3 9,0 7,6 7,6 

V % 58 57 61 

M % 0 0 2 

Micronutrientes 

Parâmetros Unidades Resultado Resultado Resultado 

B mg dm-3 0,2 0,2 0,2 

Zn mg dm-3 2,8 1,0 0,7 

Fe mg dm-3 153,2 79,7 53,4 

Mn mg dm-3 84,7 43,7 21,1 

Cu mg dm-3 2,4 1,8 1,4 
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