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além de inibir os mecanismos de absorção e utilização de água, havendo,

conseqüentemente, uma diminuição na transpiração das plantas e uma menor

produção de matéria seca. As principais classes das substâncias alelopáticas

encontradas, segundo Pires-OISrien & OTírien (1995), são os compostos

fenólicos, aldeídos, cumarinas, glucosídeos e os terpenos. É bastante provável

que a mudança de pH altere a disponibilidade no solo dessas classes de

compostos,já que,em soloscorrigidos, predominam as bactérias, em relação aos

fungos e essa classe de microrganismos decompõe a MOS em taxas mais

elevadas do que os fungos.

Dentro de um mesmo uso ou cobertura vegetal anterior do solo, as

maiores produções de matéria seca total foram observadas nos tratamentos em

que o calcário foi incorporado, principalmente quando o corretivo foi aplicado

na camada de solo de 0 a 20 cm. Na área sob uso anterior de pastagem, a

produção de matéria seca total, no tratamento CIO, foi superior à observada no

C20, mesmo estando o pH na camada de 5 a 10 cm acima do valor considerado

adequado para o desenvolvimento do algodoeiro.

Em geral, os dados relativos à produção de matéria seca total refletem

aqueles verificados para a produção de matéria seca da parte aérea. No solo sob

uso ou cobertura vegetal anterior de mata, a incorporação do calcário de 0 a 20

cm de profundidade aumentou a produção de matéria seca da parte aérea em

cerca de 5 vezes em relação à testemunha e, sob esta cobertura vegetal, o

crescimento da parte aérea do algodoeiro não foi afetado pelo modo de

incorporação de calcário.
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