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ste trabalho teve por objetivo a determinação
os níveis de influência de dois fertilizantes
itrogenados (sulfato e nitrato de amônia) no
rocesso de acidificação do solo, sendo realizado
mensaio em solo de textura média, utilizando-se
cultura do milho, com cultivo prévio de
emoço,e avaliando-se as modificações ocorridas
o pH e saturação por bases do solo. Para
valiação do pH e da saturação por bases do solo
oram realizadas amostragens nas profundidades
e 0-20 em, 20-40 em, 40-69 em, 60-80 em e 80-
100em, antes e após o cultivo do milho. Foram
omparadas as médias dos resultados da primeira
época de amostragem com as da segunda época
e amostragem, como também para cada fator
entro de cada época. A análise estatística
videnciou que tanto para a produtividade de
rãos, quanto para a de matéria seca total os
alares não diferiram entre as fontes nitrogenadas
(nitrato e sulfato de amônia), entretanto esses
tratamentos diferiram do tratamento sem
adubação nitrogenada mineral. Os resultados dos
tributos relacionados à acidez do solo são
apresentados para a interação Época x
Profundidade, nas Figuras I e 2 representando

0.20 ,- .::....:c.~.::..-'-'_,

20·40

Ê
<> 40·60ea.

60·80
b A

80·100
4,4 4,6 4,7 4,8

pH

I.••.ÉPOCA I .••.ÉPOCA 21
Médias seguidas de mesma letra minúscula (vertical) não
diferem pelo teste t-Student ao nível de 0,05.
Médias seguidas de mesma letra maiúscula (horizontal) não
diferem pelo teste t-Student ao nível de 0,05.

Figura 1. pH do solo (Epoca x Prof.)

respectivamente, o pH e a saturação por bases
(V%). Os resultados evidenciam que não houve
modificação desses atributos quando comparadas
as duas épocas estudadas; entretanto, para a
análise da variação dos atributos dentro de cada
época, nota-se que há uma separação em relação à
profundidade do solo. As camadas de O a 20 em e
de 20 a 40 cm não diferiram estatisticamente. A
maiores profundidades, ou seja, de 40 a 100 em,
os teores em geral não diferiram entre si, mas
diferiram das camadas superficiais anteriormente
citadas. Para as interações Época x Fertilizante e
Época x Cultura não foram evidenciadas
variações nos atributos estudados. A acidificação
não ocorreu provavelmente devido a CTC do solo
(em torno de 60 rnmol, dm'), que conferiu maior
poder tampão tornando mais difícil a ocorrência
de variações significativas nos atributos
relacionados à acidez do solo. Os resultados
obtidos no presente trabalho permitem concluir
que: Ambas as fontes nitrogenadas influenciaram
positivamente na produtividade de grãos e de
matéria seca da cultura do milho; a extração de
nutrientes pelo milho e as fontes nitrogenadas não
causaram acidificação do solo.
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Médias seguidas de mesma letra minúscula (vertical) não
diferem pelo teste t-Student ao nível de 0,05.
Médias seguidas de mesma letra maiúscula (horizontal) não
diferem pelo teste t-Student ao nível de 0,05.

Figura 2. V% do solo (Época x ProL)
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