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A prática da calagem é fundamental para o alcance de produtividades adequadas e 

para a implementação de uma agricultura mais sustentável em regiões tropicais, que 

em sua maioria apresentam solos altamente intemperizados, ácidos e pobres em 

nutrientes. Alguns métodos novos têm sido utilizados, no País, para recomendar a 

necessidade de calagem (NC), incluindo-se os algoritmos de cálculo, que impõem 

limites superiores e inferiores às doses recomendadas. O objetivo do presente 

trabalho foi comparar as necessidades de calagem calculadas por novos métodos 

diretos e algoritmos, definindo os mais adequados de acordo com o suprimento de Ca 

e Mg para a cultura do café e a possibilidade ou não de provocar supercalagem nos 

solos. Foi utilizado um banco de dados contendo resultados analíticos de 593 

amostras de solos sob plantio de café, sendo as NC estimadas pelas seguintes formas 

de cálculo: método direto da saturação por bases (SatB) (padrão), método direto da 

saturação por bases variável (SatBv), dois métodos diretos que utilizam como 

característica do solo para cálculo o teor de matéria orgânica ou o valor de H+Al 

visando alcançar pH 5,8 (MO5,8 e H+Al5,8) e três algoritmos de cálculo que utilizam 

um processo decisório com limite para doses mínimas (necessidade da planta em 

Ca+Mg, em t/ha) e máximas (valor de H+Al do solo, em t/ha), baseados nos métodos 

diretos apresentados (AlgB, AlgBv, Alg5,8). As médias das necessidades de calagem 

calculadas foram comparadas pelo teste t de Student. Foram determinadas as 

frequências de distribuição das 593 NC estimadas por cada forma de cálculo, 

condicionadas à necessidade de Ca e Mg do cafeeiro e a características químicas do 

solo relacionadas à acidez, visando inferir sobre a possibilidade de ocorrer 

supercalagem ou não. O método SatBv e os algoritmos apresentaram uma menor 

amplitude entre as doses aplicadas, pois consideram a necessidade das plantas em 

Ca e Mg na definição da dose. O método da saturação por bases variável (SatBv) 

proporcionou a recomendação de uma dose média de necessidade de calagem 

equivalente aos algoritmos baseados na V e superior às calculadas com os outros 

métodos diretos e com o Alg5,8; demonstrando que a utilização da V variável na 

fórmula da saturação por bases pode melhorar o método original. Os algoritmos, 

principalmente, e o método da saturação por bases variável (SatBv), são capazes de 

suprir as plantas quanto à necessidade de Ca+Mg em maior número de casos do que 

os demais métodos de cálculo. A partir dessas observações, foi possível concluir que: 

dentre os métodos diretos de cálculo da necessidade de calagem, o método da 

saturação por bases variável (SatBv) mostrou-se o mais adequado. Os algoritmos são 

equivalentes entre si quanto ao suprimento das plantas com Ca e Mg via calagem. O 

método da saturação por bases variável (SatBv) e o algoritmo que utiliza a saturação 

por bases variável (AlgBv) tendem a proporcionar valores de pH do solo mais altos 

em algumas situações. Com exceção do método MO5,8; nenhum dos outros métodos 
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ou algoritmos apresenta risco de gerar doses que possam provocar supercalagem nos 

solos. 

Palavras-chaves: Coffea; nutrição; acidez do solo; calcário. 


