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RESUMO 
 
 

A indústria de celulose produz resíduos com características alcalinas e alguns possuem 
potencial para melhorar a fertilidade dos solos. Entretanto, ainda existe carência de 
informações sobre a viabilidade de uso e as doses a serem aplicadas ao solo. Os objetivos 
deste estudo foram avaliar a utilização de uma mistura de dregs, lama cal e cinza seca como 
corretivo da acidez e quantificar as mudanças nos atributos químicos de dois tipos de solos 
(Gley Húmico e Latossolo Vermelho Amarelo) e a fitotoxicidade ao sódio. O experimento 
montado em vasos e foi desenvolvido em casa de vegetação, com aplicação e incorporação do 
corretivo na proporção de 0%, 25%, 50%, 75% e 100% da dose equivalente de CaCO3 
necessária para elevar a saturação de base a 70%. As doses foram aplicadas nos solos e 
depois a umidade foi mantida próxima a capacidade de campo durante 60 dias de incubação. A 
cada 15 dias foram coletadas amostras de solo para determinar o pH (CaCl2) e o teste de 
fitotoxicidade ao sódio e aos 60 dias foram coletadas amostras de solo para serem realizadas 
as determinações de cálcio, sódio e magnésio. A adição do corretivo elevou o pH e os teores 
de cálcio e sódio. No entanto, a variação do pH, teores de cálcio e sódio, a relação Ca/Mg e a 
relação Ca + Mg/K apresentam um comportamento similar ao observados no solo após a 
aplicação de calcário calcitico e dolomitico. A presença do sódio no corretivo não inibiu o 
desenvolvimento de plântulas de aveia. Abstract Cellulose industry generates alkaline residues, 
some with the potential to improve soil fertility. Meanwhile, there is a lack of information related 
to the use viability of these residues and the dose to be applied in soil. The main goal of this 
study was to evaluate the use of a dregs, alkaline sludge and dry ash mixture as an acidity 
corrector, quantify the chemical proprieties changes in two types of soil (Humic Gley and Yellow 
Red Latosol) and assess sodium phytotoxicity. The experimental assay was set up in pots in the 
garden. house and the corrector was applied in 0%, 25%, 50%, 75% and 100% of the 
corresponding CaCO3 dose needed to elevate base saturation up to 70%. Soil humidity was set 
to Field capacity during 60 days of incubation. Every two weeks, pH (CaCl2) and sodium 
phytotoxicity were assessed in soil samples and at the end of the incubation (60 days) calcium, 
sodium and magnesium were measured. The pH, sodium and calcium values had and 
improvement with corrector application. However, these values, the Ca/Mg ratio and the Ca + 
Mg/K ratio showed a similar behavior to the one observed after calcitic and dolomitic lime 
application. The presence of sodium in the corrector did not inhibit the oat plantlets 
development.  


