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RESUMO
O  presente  trabalho  objetivou  a  obtenção  do  espectro  de  reflectância  de  plantas  de  milho  impostas  a  diferentes
condições de fertilidade de potássio no solo. O experimento foi conduzido na Embrapa – Soja na safra 2017 na cultura
do milho safrinha, implantado desde o ano de 1987 sob o delineamento em blocos completos ao acaso com 4 blocos e
12 tratamentos. As leituras radiométricas foram realizadas com o espectrorradiômetroFieldSpec 3 PRO, em condição de
céu limpo, entre 10 – 12 horas. Os dados foram filtrados e plotados para visualização das curvas espectrais. Observou-
se grande variação na resposta espectral  nos diferentes tratamentos analisados,  principalmente quando as plantas
estavam em severa condição de deficiência de potássio, onde a reflectância foi maior em todas as faixas do espectro
analisado.  Tais  resultados  apresentaram  elevado  potencial  de  aplicação  do  sensoriamento  remoto  no  estudo  na
avaliação do “status” nutricional da cultura do milho, sendo passível visualizar diferenças espectrais quando as plantas
estão submetidas às condições limitantes de desenvolvimento. Porém, é necessário explorar os dados obtidos buscando
a modelagem estatística multivariada em modelos preditivos paraidentificação de deficiência nutricional,  contribuindo
para um rápido manejo da adubação, evitando maiores perdas na produtividade.

PALAVRAS-CHAVE:Deficiência nutricional; Espectrorradiometria de plantas, Sensoriamento remoto.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil situa-se entre os maiores produtores mundiais de milho atrás apenas dos Estados
Unidos e China, corresponde a 8,1% da produção mundial deste cereal (USDA).No âmbito nacional
encontram-se os estados do Mato Grosso, Paraná e Mato Grosso do Sul como sendo os maiores
produtores  nacionais  desta  cultura  (primeira  safra  e  segunda safra).  De acordo com a CONAB
(2017) a área plantada na safra de 2016/2017 corresponderá a um total de 17.077,1 (Em 1.000 ha),
sendo a percentagem da produção total por produto de 35,93% ocupado pelo milho.

Apesar  do alto  potencial  produtivo deste cereal,  com produtividades na ordem de 12.000
Kg/ha-1 em condições ótimas de desenvolvimento da planta, observa-se na prática produções em
torno de 3.000 a 5.000 Kg/ha-1. O aumento na produtividade a um maior patamar produtivo está
restrito  a  diversos fatores,  sendo os  baixos níveis  de  nutrientes  nos solos,  assim como,  o  uso
inadequado dos fertilizantes,  um dos principais  fatos  que limitam ao aumento da produtividade,
aliado a isso, a planta de milho é considerada exigente em fertilidade do solo.

Entre todos os nutrientes essenciais  para o crescimento e desenvolvimento da planta de
milho, o íon potássio (K+) é o nutriente mais abundante e o segundo elemento absorvido em maiores
quantidades  pela  planta,  quando  comparado  com  outros  elementos.  Participa  em  inúmeros
processos bioquímicos, atuando na síntese e no metabolismo de carboidratos, como a fotossíntese
e a respiração (MALAVOLTA & CROCOMO, 1982), na formação de compostos nitrogenados, na
ativação de no mínimo 60 diferentes enzimas envolvidas no crescimento da planta, principalmente
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do  grupo  das  sintetases,  oxidorredutases,  desidrogenases  e  quinases,  relacionadas  com  os
processos de assimilação de CO2 e nitrogênio (BULL & CANTARELLA, 1993; FAGERIA & GHEYI,
1999).

Recentemente,  com  o  rápido  desenvolvimento  e  aperfeiçoamento  de  técnicas  de
espectroscopia, o monitoramento da reflectância,  transmitância ou radiância das folhas pode ser
uma forma rápida e não destrutiva na avaliação nutricional das plantas (LUO C. et al., 2010; BO S. et
al., 2005).

Deste modo, o presente trabalho objetivou avaliar a curva espectral em plantas de milho em
condições de severa deficiência de potássio, condição intermediária (sub-ótimo), e níveis ótimos de
suprimento do nutriente.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento está implantadona Embrapa – Soja, Londrina, PR, no campo experimental,
sendo disposto sob o delineamento em blocos completos ao acaso – DBC, com quatro blocos e 12
tratamentos.  O  experimento  é  conduzido  desde  1987  e  realizado  o  manejo  da  adubação  para
proporcionar diferentes condições de fertilidade nas parcelas experimentais, sendo possível obter
desde a deficiência severa de potássio (Figura 2), quanto níveis ótimos de fertilidade, e também
níveis  “sub-ótimo”,  onde  neste  último  caso  as  plantas  não  apresentam  sintomas  visíveis  de
deficiência, porém, ocorrerá perda na produtividade. As parcelas experimentais possuem 8 metros
de largura por 20 metros de comprimento, com 16 linhas de plantio (Figura 1). As safras 2016/2017,
o  experimento  vem sendo cultivado com a sucessão  soja/milhos safrinha,  sendo as  avaliações
realizadas somente na cultura do milho. No momento da avaliação, as plantas de milho estavam no
estádio de florescimento.

A leitura espectral foi realizada com o espectroradiômetro modelo ASD FieldSpec 3 Pro ASD
que atua em uma faixa espectral de 350 a 2.500nm, com resolução espectral de 3nmpara as regiões
do visível e infravermelho próximo (350 a 1.000nm) e resolução espectral de 30nm na região de
1.000 a 2.500nm. O equipamento foi otimizado para eliminação de ruídos e posteriormente coletado
a leitura de referência através de uma placa padrão de Spectralon®, para leitura da reflectância foi
utilizado o ASD PlantProbe. As leituras foram realizadas em condição de céu limpo em pleno sol,
nos horários entre 10 – 12 horas. Posteriormente, os dados obtidos foram filtrados para eliminação
de “outliers”e obtido o espectro de reflectância no software Excel. 
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Figura 1. Parcelas experimentais com ótima fertilidade (esquerda) e parcela com deficiência de potássio (direita).
Fonte: Autor.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observa-se no Gráfico 1 as curvas espectrais dos tratamentos com deficiência severa de
potássio, níveis sub-ótimo e ótimo de fertilidade no solo. Nota-se maior amplitude na reflectância no
tratamento  com deficiência  severa  de potássio,  principalmente  na região  do visível  do  espectro
eletromagnético,  sendo  observado  maior  reflectância  na  região  verde  (550nm) do  espectro.  Tal
característica  pode ser  possivelmente  explicada,  pois  embora o  íon  K+ não seja  constituinte de
clorofilas,  a  falta  deste  elemento  promove  a  destruição  das  mesmas,  indicando  que  ocorre  a
participação  do  K+ como  precursor  na  formação  de  clorofila  e/ou  prevenindo  a  decomposição
(FAGERIA & GHEYI, 1999), onde na falta do suprimento deste elemento a reflectância aumentará
devido a tais alterações metabólicas.

Gráfico 1. Curva espectral do milho em diferentes condições de fertilidade de potássio.
Fonte: Dados da pesquisa.

Segundo Wang H. et al., (2012), o potássio promove alterações no comportamento espectral
em folhas de milho. Cheng et al., (2003), trabalhando com milho de verão, encontraram correlação
significativa entre os espectros de reflectância e teor de clorofila, sendo possível distinguir bandas do
espectro sensíveis ao estresse nutricional  em diferentes estádios de crescimento,  podendo esta
correlação ser utilizada para estimar a condição de estresse nutricional.

Na  Figura  2,  observa-se  sintoma  visível  de  deficiência  de  K+ na  planta,  sendo
caracterizadopela clorose marginal das folhas mais velhas, evoluindo para necrose e dilaceração do
tecido, devido ao acúmulo de compostos nitrogenados solúveis,  como as aminas,  putrescinas e
agmatina(VASCONCELOS  et  al.,  1983).Vale  ressaltar  que  quando  ocorre  o  aparecimento  dos
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sintomas visíveis de deficiência, é caracterizado como o último passo de uma série de problemas
metabólicos de carácter irreversível, onde a produção será extremamente comprometida.

Figura 2. Planta de milho com sintomas visíveis de deficiência de potássio e ocorrência deputrescina.
Fonte: Autor.

Deste  modo  caso  seja  observada  relação  funcional  entre  o  comportamento  espectral  de
plantas de milho e as condições de fertilidade imposta, tornar-se-ia possível o manejo da adubação
potássica  por  meio  de  sensores  remotos,  tornando  mais  rápido  e  menos  oneroso  o  processo
convencional de avaliação, hoje realizado por meio de análise de solo e foliar.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a evolução na tecnologia de micro sensores a agricultura de precisão tem-se tornado
cada vez mais presente nas lavouras através do uso de sensores hiperespectrais, criando novas
possibilidades  para  o  rápido  manejo  e  solução  de  problemas  comuns  na  agricultura  como  a
identificação  de  deficiência  nutricional  nas  plantas.  Trata-se  de  uma  ferramenta  extremamente
importante  que  visa  contribuir  e/ou  substituir  métodos  laboratoriais  geralmente  de  alto  custo  e
demorados  de  análises.Tais  resultados  apresentaram  elevado  potencial  de  aplicação  do
sensoriamento remoto no estudo na avaliação do “status” nutricional  da cultura do milho, sendo
possível  visualizar  diferenças  espectrais  quando  as  plantas  estão  submetidas  às  condições
limitantes  de  desenvolvimento.  Porém,  é  necessário  explorar  os  dados  obtidos  buscando  a
modelagem  estatística  multivariada  em  modelos  preditivos  para  identificação  de  deficiência
nutricional,  contribuindo  para  um  rápido  manejo  da  adubação,  evitando  maiores  perdas  na
produtividade.Deste  modo,  com a utilização  de  sensores  hiperespectrais  tornar-se-ia  possível  o
manejo  da  adubação potássica  por  meio  de  sensores remotos,  tornando  mais  rápido  e  menos
oneroso quando comparado com o processo convencional de avaliação.
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