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RESUMO 

A correta aplicação de calagem como corretivo de acidez do solo é feita a partir dos teores de 

cálcio e magnésio. Desta forma, o objetivo do estudo foi avaliar as concentrações de Ca e Mg 

a nível do solo e foliar em área com cultivo de cana-de-açúcar submetida a diferentes doses de 

calcário, identificando se variações de calcário influencia na reflectância das folhas. O estudo 

foi realizado em uma área experimental da Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio – 

APTA, localizada no município de Piracicaba, São Paulo, Brasil. A cultura estudada foi a cana-

de-açúcar, sob diferentes dosagens de calcário, as variações foram divididas em três doses, 

identificadas como T1, T2 e T3 com 6, 12 e 18 toneladas por hectares, respectivamente, sendo 

T0 sem aplicação. O experimento foi montado em blocos casualizados com 4 tratamentos e 24 

parcelas. Foi coletado uma amostra de solo composta de 3 amostras simples distribuídas ao 

acaso em profundidades de 0-0,25 m e 20 folhas por parcelas quando a cultura estava próxima 

a fase do máximo desenvolvimento vegetativo para avaliar as concentrações de cálcio (Ca) e 

magnésio (Mg). As curvas espectrais das folhas foram obtidas por meio do espectro radiômetro 

FieldSpec 3. A resposta espectral das folhas mostrou que não houve variações significativa na 

reflectância entre os tratamentos. Enquanto, os teores de Ca nas folhas não foram alterados 

significativamente em função das doses de calcário, mas, as concentrações de Mg nas folhas 

aumentaram de acordo com o aumento de calcário no solo.  
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INTRODUÇÃO 

 O monitoramento e o gerenciamento da cana-de-açúcar são essenciais para avaliar a 

produtividade e a sustentabilidade na produção e, da forma que há necessidade de mapear e 

quantificar a produtividade da cultura (MARTINS; GALO, 2015). Dentre os avanços 

tecnológicos na agricultura, as técnicas   de sensoriamento remoto têm-se mostrado úteis para 

o monitoramento de áreas agrícolas.  

 Para a cultura da cana-de-açúcar, inúmeros trabalhos são encontrados na literatura 

utilizando dados espectrais, sendo que, em sua grande maioria, mostram eficiência na 

identificação de áreas com cana-de-açúcar. Dentre elas, análise de índice de vegetação em área 

irrigada com cana-de-açúcar (LIRA et al., 2009); quantificar a resposta da cana-de-açúcar a 

doses de nitrogênio (MOLIN et al., 2010); identificação da seca na cana-de-açúcar (DUFT e 
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PICOLI et al., 2018). A resposta espectral é dependente de uma série de fatores bioquímicos do 

vegetal, além das características físicas do dossel (MARTINS; GALO, 2015). Esses fatores 

estão condicionados a arquitetura do dossel, química foliar, parâmetros agronômicos e 

condições atmosféricas (Abdel-Rahman et al., 2008). 

 O uso de sensores ópticos ativos tem se tornado uma das alternativas à recomendação 

de adubação, diversos estudos utilizando sensores ópticos multiespectrais na cana-de-açúcar, 

principalmente para o nitrogênio (N): estimar o N extraído pela cultura (PORTZ et al., 2012); 

estimar a biomassa e a produtividade (AMARAL; MOLIN, 2011). No entanto, estudos 

disponíveis para a cana-de-açúcar, envolvendo outros macros e micros nutrientes são escassos. 

O objetivo do estudo foi avaliar as concentrações de Ca e Mg no solo e foliar em área 

com cultivo de cana-de-açúcar submetido a diferentes doses de calcário, identificando se 

variações de calcário influencia na reflectância das folhas.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi instalado em uma área experimental da Agência Paulista de 

Tecnologia do Agronegócio – APTA, localizada no município de Piracicaba, São Paulo, Brasil. 

O clima da região segundo a classificação de Koppen é denominado subtropical úmido (Cwa), 

com pluviosidade média anual inferior a 1400 mm, com duas estações bem definidas, sendo o 

inverno seco e o verão chuvoso (BARROS, 2016).  

A cultura estudada foi a cana-de-açúcar, variedade IACSP95-5000, sob diferentes 

dosagens de aplicação de calcário. A cultura foi submetida as mesmas condições ambientais e 

de adubação, ocorrendo variações somente nas doses de calcário que foram divididas em três 

doses, identificadas como T1, T2 e T3 com 6, 12 e 18 toneladas por hectares, respectivamente, 

sendo T0 a testemunha (sem aplicação).  

O experimento foi montado em blocos casualizados com 4 tratamentos e 24 parcelas, 

possuindo cada parcela comprimento de 23 m por 10 m de largura, espaçadas a 5 m entre si. 

Foi coletado uma amostra de solo composta de 3 amostras simples distribuídas ao acaso em 

profundidades de 0-0,25 m, sendo coletadas com um trado de caneco de 0,10 m de diâmetro. 

Em média 300 g de solo foram alocados em sacos plásticos etiquetados com o nome do 

tratamento e número da parcela, totalizando 24 amostras compostas. Após, as amostras foram 

enviadas ao laboratório de química para análise dos macronutrientes, como: nitrogênio (N), 

fósforo (P), potássio (K), enxofre (S), cálcio (Ca) e magnésio (Mg).  

Para as análises espectrais e do teor dos macronutrientes foliar foi coletado 20 folhas 

por parcelas quando a cultura estava próxima a fase do máximo desenvolvimento vegetativo, 

que para cana-de-açúcar é aproximadamente a quatro meses após a brotação da soqueira. As 

folhas coletadas são identificadas como folha “+1”, sendo a primeira folha com o ponto de 

separação entre a lâmina foliar e a bainha. Será recortado aproximadamente um terço médio 

das folhas para em seguida serem armazenadas em sacos plásticos e alocadas em caixas 

térmicas com gelo, sem que haja contato direto com as amostras para não as danificar. 

A parte a ser medida a reflectância foi o terço médio das 20 folhas por parcela, 

totalizando 480 leituras. As curvas espectrais foram geradas e analisadas em laboratório de 

acordo com a mediana das parcelas, devido a mediana não ser influenciada pelos valores 

extremos, podendo ser evitado valores discrepantes decorrentes de erros no momento da 

mensuração dos comprimentos de onda. As 5 amostras de folhas que apresentaram valores mais 

próximos da mediana de cada parcela foram enviadas para o laboratório para as análises de Ca 

e Mg. 
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As curvas espectrais das folhas foram obtidas com o auxílio do espectro radiômetro 

FieldSpec® 3, sendo projetado especificamente para o sensoriamento remoto do ambiente de 

campo para adquirir espectros visíveis (VIS), infravermelho próximo (NIR) e infravermelho de 

onda curta (SWIR). 
 

RESULTADOS E DESCUSSÃO 

A resposta espectral das folhas mostrou que não houve variações expressivas na 

reflectância entre os tratamentos. Apesar disso, na faixa do infravermelho próximo (700 a 1300 

nm) especialmente nos comprimentos de onda 794 nm, 1070 nm e 1264 nm foram os que 

registraram maiores oscilações em reflectância entre os tratamentos, seguido pelo visível (400 

a 700 nm) na região de 553 nm e infravermelho médio (1670 nm). 

O T3, apesar de muito pequeno foi o que registrou maior reflectância entre os 

tratamentos na faixa do VIS e no IV médio, no entanto, o T0 teve valores maiores no IV 

próximo. Segundo Bauer (1975), folhas que apresentam deficiência de cálcio a absorção de 

energia no IV próximo é menor que em folhas que não possuem essa insuficiência, desta forma, 

registrando maior reflectancia.  

Os resultados dos teores de Ca e Mg no solo mostraram um aumento de acordo com as 

doses de calcário, com valores do R² de 0,98 e 0,95, respectivamente (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Teores de Ca e Mg no solo. 

 

O teste de médias evidencia que os teores de Ca e Mg no solo foram diferentes 

estatisticamente, possuindo concentrações maiores nos tratamentos com maior taxa de 

aplicação de calcário, como observado na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Teste de médias (Tukey) a 5% de significância do Ca e Mg, profundidade 0-25 cm. 

Tratamentos Ca Mg 

T0 20,3 a 14,74 a 

T1 26,1ab 18,62 a 

T2 38,7 bc 33,75 b 

T3 48,8 c 43,09 b 

CV (%) 22,8 19,3 

DMS 16,9 11,75 

 



 

A concentração de Ca e Mg nas folhas mostraram um tendencia crescente de acordo 

com as doses de calcário, principalmente em relação ao Mg, com valores de R² iguais a 0,73 e 

0,96, respectivamente (Figura 2).  

 

 
Figura 2. Teores de Ca e Mg foliares na folha da cana.  

 

Apesar de possuir diferença numérica entre os teores de Ca nas folhas em relação as 

doses de calcário, estatisticamente são iguais, no entanto, houve diferença estatística entre as 

concentrações de Mg nas folhas (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Teste de médias (Tukey) a 5% de significância do Ca e Mg nas folhas. 

Tratamentos Ca Mg 

T0 3,26 a 2,23 a  

T1 3,35 a 2,24 ab 

T2 3,36 a  2,51 ab 

T3 3,81 a  2,68 b 

CV (%) 8,72 5,41 

DMS 0,26 0,13 

 

 Estudos realizados com milho mostram que ocorre redução na concentração de cálcio 

da parte aérea, com o aumento da aplicação de magnésio (CLARCK et al. 1997). Por outro lado, 

a relação do cálcio e magnésio desencadeia outros processos importante na planta, porém, como 

consequência, a presença excessiva de um pode prejudicar os processos de adsorção e absorção 

do outro (ORLANDO FILHO et al., 1996). 

Apesar de evidente a presença de Ca no solo, as plantas não absorveram diretamente 

esses nutrientes para as folhas de forma que possa diferenciar estatisticamente, logo, não foi 

possível observar grandes variações da reflectância nas folhas. Assim, se faz necessário mais 

estudos a respeito do tema com o objetivo de identificar a influência do Ca e Mg no espectro 

das folhas.  

 

CONCLUSÃO 

 

Os teores de Ca nas folhas registraram aumento, mas não foram estatisticamente 

significativos em função das doses de calcário, no entanto, as concentrações de Mg nas folhas 



 

aumentaram de acordo com as doses de calcário no solo. A reflectância das folhas não 

apresentou diferença significativa entre os tratamentos.  
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