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RESUMO 
 

O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de coprodutos da mineração de calcário das formações 
Irati e Corumbataí na reflectância de solos incubados. O estudo foi conduzido em casa de vegetação da UEM. 
Os tratamentos foram arranjados no esquema fatorial duplo (4x2), delineados em inteiramente ao acaso com 
dez repetições. Os fatores foram: tipo de insumo e classe de solo. Os insumos utilizados foram: Coproduto 1 
(100% Formação Corumbataí); Coproduto 2 (100% Ritmito); Coproduto 3 (100% Folhelho Pirobetuminoso). 
Todos esses insumos foram aplicados e incorporados em duas classes de solo - Latossolo Vermelho 
Distroférrico e Neossolo Quartzarênico Órtico. O experimento foi implantado em vasos contendo 3,0 kg de 
solo seco. O controle de umidade do solo no período experimental visou manter valores próximos à 
capacidade de campo das duas classes de solo utilizadas. Após, os vasos foram envoltos por um saco plástico 
com pequenos furos para trocas gasosas e dispostos dentro da casa de vegetação. Após 140 dias da 
aplicação dos coprodutos com o solo foi retirado o plástico do vaso e realizada a leitura radiométrica do solo 
incubado. O Neossolo foi a classe que apresentou os maiores valores médios de reflectância. Foi possível a 
distinção entre os tratamentos devido as diferenças entre a reflectância dos tratamentos. A utilização da 
reflectância dos solos na diferenciação entre tratamentos é uma ferramenta promissora na avaliação desses, 
já que possibilita a análise rápida dos atributos dos solos bem como a identificação de unidades taxonômicas. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Sensoriamento próximo; Espectroscopia; Insumos. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, destaca-se também 
pela grande demanda por importação de matérias primas para a fabricação de fertilizantes. 
Para diminuir essa demanda, pesquisas vêm sendo realizadas na busca de insumos 
alternativos para a fertilização dos solos, como pós de rocha e/ou coprodutos da mineração, 
que possuem minerais que se solubilizam e fornecem nutrientes as plantas (SILVA, 2012). 

As alterações dos atributos do solo em virtude da aplicação de coprodutos da 
mineração podem ser calculadas com a utilização de análises de laboratório, as quais, em 
muitos casos, se tornam inviáveis principalmente pelo custo e tempo despendidos para sua 
execução (MARTINS et al., 2014). Assim, técnicas alternativas para avaliação das 
condições químicas dos solos, como a utilização de sensores hiperespectrais, através da 
espectroscopia óptica, vêm sendo pesquisadas (DEMATTÊ et al., 2010).  

O princípio de funcionamento da espectroscopia óptica é a medição da energia 
radiante do objeto, de forma que dependendo dos componentes presentes na amostra, a 
radiação fará com que as ligações moleculares individuais vibrem em determinadas regiões 
do espectro (STENBERG et al., 2010). A faixa espectral do visível até o infravermelho 
próximo (VIS-NIR) é uma das mais pesquisadas, já que apresenta boa correlação com os 
atributos químicos do solo. Diante disso, o objetivo do trabalho foi avaliar efeito da aplicação 
de coprodutos da mineração de calcário na reflectância de duas classes de solos incubadas 
em vasos dispostos em casa de vegetação.  

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Os insumos utilizados no presente trabalho são coprodutos da mineração de calcário 
das formações Corumbataí e Irati. A granulometria dos insumos foi caracterizada como 
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filler, o que confere uma reatividade teórica de 100%. O poder de neutralização (PN) dos 
insumos utilizados no presente trabalho é de 58, 7 e 14 para o Ritmito, Formação 
Corumbataí e Folhelho pirobetuminoso, respectivamente 

O trabalho foi conduzido em casa de vegetação da Universidade Estadual de 
Maringá. Para a condução do experimento, foram coletadas amostras (< 1 cm) da camada 
superficial (0-20 cm) de um Latossolo Vermelho Distroférrico (argila = 77%; pHágua = 5,2; 
Ca2+ = 3,42 cmolc dm-3; Mg2+ = 0,30 cmolc dm-3) (Mandaguari – PR) e um Neossolo 
Quartzarênico Órtico (argila = 7%; pHágua = 5,1; Ca2+ = 0,77 cmolc dm-3; Mg2+ = 0,28 cmolc 
dm-3) (Paranavaí – PR). A caracterização química dos solos seguiu as metodologias 
propostas por Embrapa (2017). 

Os tratamentos foram arranjados no esquema fatorial duplo (4x2), delineados em 
inteiramente ao acaso com dez repetições. Os fatores foram: tipo de insumo e classe de 
solo. Os insumos utilizados foram: Coproduto 1 (100% Formação Corumbataí); Coproduto 
2 (100% Ritmito); Coproduto 3 (100% Folhelho Pirobetuminoso – FP). Todos esses insumos 
foram aplicados e incorporados nas duas classes de solo coletadas (LVdf e RQo). Houve 
ainda um tratamento testemunha nas duas classes de solo onde não houve aplicação dos 
insumos. As doses utilizadas do Coproduto 2 foram calculadas segundo a CQFS-RS/SC 
(2016) com base nos teores de CaO dos insumos e Ca2+ das duas classes de solo. Para 
os Coprodutos 1 e 3, as doses foram calculadas segundo a CQFS-RS/SC (2016) com base 
nos teores de K2O desses insumos e K+ das duas classes de solos utilizadas.  

O experimento foi implantado em vasos contendo o equivalente a 3,0 kg de solo 
seco, mantidos a umidade próxima à capacidade de campo das duas classes de solo 
utilizadas. Após, os vasos foram envoltos por um saco plástico com pequenos furos para 
trocas gasosas e dispostos dentro da casa de vegetação  

Após 140 dias da aplicação dos coprodutos (DAA) foi realizada a leitura radiométrica 
do solo incubado. Para isso, foi utilizado um espectroradiômetro ASD FieldSpec 3 Jr., que 
opera na faixa espectral de 350 nm a 2.500 nm, apresentando resolução espectral de 3 nm 
na faixa de 350 nm a 1.400 nm e 30 nm de 1.400 nm a 2.500 nm. Inicialmente o 
equipamento foi otimizado e foi realizada a coleta dos dados de reflectância com o padrão 
de reflexão máxima - Spectralon (Labsphere®). Assim, a razão entre o fluxo radiante 
espectral refletido pela superfície do solo e o fluxo radiante espectral refletido pelo padrão 
de referência, gerou o fator de reflectância espectral bidirecional. Logo após, foi coletada a 
reflectância dos solos e obtidas as curvas espectrais destes.  

Para cada unidade experimental, foram realizadas 3 leituras superficiais em 
diferentes posições do vaso, sendo a média posteriormente calculada. As leituras foram 
realizadas em condição de céu limpo, nos horários entre as 10 a 13 horas. As curvas 
espectrais obtidas foram submetidas ao pré-tratamento aplicando o splice correction pelo 
software ViewSpecPro. Este procedimento foi necessário para a união entre os limites das 
bandas detectadas pelo sensor CCD e InGaAs photodiode. 

Os resultados incialmente foram avaliados quanto a sua normalidade (Shapiro-Wilk) 
e homogeneidade da variância do erro (Levene) com o software Excel - suplemento 
XLSTAT.  

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
As curvas espectrais dos tratamentos avaliados variaram tanto em intensidade de 

reflectância, quanto em concavidades ou inflexões, o que corrobora com o objetivo do 

trabalho. Entre os solos, nota-se que a reflectância do Neossolo foi maior que o Latossolo 

em todos os tratamentos. A diminuição no tamanho das partículas, ou seja, o aumento da 

fração argila dos solos, diminui os valores de reflectância devido a maior presença de água 

e matéria orgânica em solos argilosos (DALMOLIN et al., 2005) (Figura 1). Além disso, 
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segundo Resende et al. (2005), os solos de textura arenosa tendem a ter maior intensidade 

de reflectância do que os argilosos, notadamente quando a areia é dominada por quartzo. 

Para os tratamentos da classe Neossolo, nota-se inflexões mais proeminentes aos 
1400 e 1900 nm devido à vibração de moléculas de água nos minerais de argila 2:1 
(BISHOP et al., 2011) e 2200 devido a caulinita e minerais 2:1 (CASTALDI et al., 2015). 
Para o Latossolo, as inflexões mais evidentes foram aos 400 a 550 nm e 800 a 900 nm, 
devido aos óxidos de ferro (DUCART et al., 2016); 1400 e 1900 nm, à vibração de moléculas 
de água nos minerais de argila 2:1 (BISHOP et al., 2011) e 2200 devido a caulinita e 
minerais 2:1  (CASTALDI et al., 2015). 

Tanto para o Neossolo, como para o Latossolo, pode-se notar diferenças nos valores 
de reflectância entre os tratamentos dentro da mesma classe, o que notabiliza a capacidade 
do sensor em diferenciar os tratamentos. Ademais, devido ao menor tamponamento do 
Neossolo, a aplicação dos coprodutos nessa classe ocasionou maior diferença entre a 
reflectância média entre os tratamentos, quando comparado ao Latossolo.  

Quanto a diferença entre os tratamentos testemunha e coprodutos, nota-se que 
houve comportamento diferentes entre as classes de solo. No Neossolo, a aplicação dos 
coprodutos apresentou menores valores de reflectância quando comparado ao tratamento 
testemunha. Já no Latossolo, a aplicação dos coprodutos aumentou a reflectância média 
entre os tratamentos. Isso ocorreu devido a assinatura espectral dos coprodutos aplicados 
serem intermediárias entre o Neossolo e Latossolo, o que ocasionou valores de reflectância 
também intermediários entre as classes de solo.  

 

Figura 1: Reflectância de diferentes tratamentos avaliados após incubação do solo com coprodutos 
da mineração de calcário. Coproduto 1 (100% Formação Corumbataí); Coproduto 2 (100% Ritmito); 
Coproduto 3 (100% Folhelho Pirobetuminoso – FP). O.F. = óxidos de ferro 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Neossolo é a classe de solo que apresentou os maiores valores médios de 
reflectância. 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

350 609 868 1127 1386 1645 1904 2163 2422

R
e
fl
e

c
tâ

n
c
ia

Comprimentos de onda (nm)

Testemunha (Latossolo)

Coproduto 1 (Latossolo)

Coproduto 2 (Latossolo)

Coproduto 3 (Latossolo)

Testemunha (Neossolo)

Coproduto 1 (Neossolo)

Coproduto 2 (Neossolo)

Coproduto 3 (Neossolo)

caulinita/2:1

O.F.

2:1

caulinita/2:1

2:1 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

É possível a distinção entre os tratamentos devido as diferenças entre reflectância 
dos tratamentos. 

A utilização da reflectância dos solos na diferenciação entre tratamentos é uma 
ferramenta promissora na avaliação desses, já que possibilita a análise rápida dos atributos 
dos solos bem como a identificação de algumas unidades taxonômicas. 
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