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RESUMO 
A ça lagcm consiste na aplicação c in<.:orpor<t~;ào de <.:alcúrio <i camada arável do solo, que é a área de ma ior concentração de 
raízes. visando a corrcçüo da ac idez do solo (pi I), a neutralização do AI. tóxico às plantas, c o incremento nos teores de Ca 
c Mg. Os calcúrios representam a quase totalidade dos correti vos empregados no estado do Espírito Santo. Entretan
to. existem materiais corretivos alternativos. A grande quantidade de resíduos oriundos do sctor de rochas ornamentais 
constitui atualmcntc um sério problema ambiental, com o estoque c manejo desses resíduos, que oc upa áreas de descar
ga cada vez maiores. além dos inconvenientes e<.:ológicos. Sendo assi m o presente trabalho visa estudar a aplicação de rejei
tos oriundos do corte de ro<.:has ornamentais c de pedreiras como corretivos ou como fonte s de nutrientes na agricultura, 
ava liando os efeitos da aplicação <k corretivos aplicados ao solo na elevação dos valores de pH e na disponibilidade de 
Ca c Mg; <.:o ntribuir para a va lori t.açào cumúmi<.:a da indústria de rochas ornamentais, transformando rcjcitos e resíduos 
cm subprodutos: reduz ir impac tos ambientais e, simultaneamente dar uma contribuição efetiva aos pequenos c médios pro
duton::s agrkolas disponibiliza ndo material lertilit.ante a baixo custo. De maneira geral não houve diferença entre os tra
ta mentos com calcário c os rcjcitos de rocha c rcjcitos de mármore, demonstrando a potencialidade dos rejeitas de serem 
utili t.ados para a corrc<_:üo da ac idet. do solo. possibilitando a va lorit.ação cconômica da indústria de rochas ornamentais 
transformando rcje itos cm subprodutos. Não fói observado dilcrenças sign ificativas para a produção de matéria seca (MS, 
MSC c MSF) cm fun<_:ào do tipo de corretivo estudado. O reje it o de rocha utilizado apresentou potencialidade para serem 
utilizados como <.:orrctivos da acidez do solo c como fonte de Ca c Mg para as plantas. 

PALAVRAS-CHAVE: aci<h:z do solo. rochas ornamentais. rcjeitos de rochas, corretivos alternativos. 

ABSTRACT 
Liming is lhe application and incorporati on of lime to arablc soi l laycr, wh ich is thc arca of greatest concentration ofroots, 
to thc corrcction of so il acidity (pi I) , thc ncutra li zation of AI , toxic to plants, and incrcasc in leveis o f Ca and Mg. The limes

tones rcprcsc nt almost ali the cmployccs in thc correcti ve sta tc of Espírito Sa nto. Howcvcr, there are a lterna ti ve materiais cor
rcL·tl vcs. Thc largc amount o f was tc from thc sector of ornamental is now a scrious environmcntal problcm, with lhe stock 
and managcmcnt of such wastc. occ upying arcas of in<.:n:as ing dischargc, in addition to ecologica l problcms. Thus this 
work aims to study thc application o f tailings ií·om thc cutting of stoncs and quarrics as corrcct oras sources of nutrients in 
agriculturc. asscssing lhe cflccts of corrcctivc applied to lhe ckvation of soil pH v alues and thc avai lab ility of C a and Mg; 
contributc to thc ccom1mi<.: rccovcry of thc industry of ornamental, tu rning in tailings and wastc byproducts, reducing cn
vironmcntal impacts and also providc an ciTcctive contribution to small and mcdium agricultura! fcrtili ze r material avai
lablc at low <.:os!. ln gcm::ra l thcrc was no di flercncc bctwccn trcatmcnts with lime and thc waste rock and tailings from 
thc marblc, dcmonstrating the potcntial of tai lings to bc uscd for thc correction o f soil acidity, allowing thc economic re
covcry of thc industry of ornamental turning wastc into products . Thcrc was no s ignifi cant dillercnces for dry matter 
prod uction (MS. and MSC MSF) dcpending on thc typc of corrccti ve studied. Thc wastc rock uscd to have greatcr po
tcntial lo bc uscd as corrcctivc o r soil acidit y and as a sourcc o f Ca and Mg for pl ants. 

KEY WORDS: acidity of soi I. stoncs, rocks of tailings, corrcctive <Jitcrnativc. 
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L INTRODUÇÃO 

O Espírito Santo é líder na produção de rochas ornamentais no País, com cerca de 2,7 milhões de 
toneladas/ano, representando 52,3% do total das exportações brasileiras de rochas ornamentais cm 2003. A ca
deia produtiva da indústria de rochas ornamentais tem uma grande importância económica no estado do Es
pírito Santo. São inclusos como componentes dessa cadeia setores de cxtração, beneficiamento primário (des
dobramento) e secundário (polimento c pi·odutos acabados) de mármores c granitos. Em conseqüência dis
so, uma quantidade vultosa de rcjeitos é gerada tornando seu destino tinal um problema ambiental de gran
des proporções. 

O desafio atualmente enfrentado pelo homem é desenvolver açõcs que resultem cm um menor impacto 
ambiental aos ecossistemas e uma maior sustentabil idade dos agrossistcmas. Dessa forma, consegue-se alcan
çar o desenvolvimento sócio-cconômico com a conservação c protcção dos recursos naturais, que são os requisi
tos básicos para o desenvolvimento sustentável. A maioria dos solos brasileiros apresenta um alto grau de intcm
perismo condicionado por um ambiente tropical de chuvas intensas c elevadas temperaturas. 

Nas regiões tropicais, as chuvas intensas lixiviam, cm curto espaço de tempo. nutrientes oriundos dos 
fertilizantes devido à sua elevada solubilidade cm água. Diferentemente, a utilização dircta de resíduos de ro
chas in natura exige para a disponibilização dos nutrientes presentes nessas rochas um período longo de tempo 
que é diminuído em condições climáticas das regiões tropicais c equatoriais cm virtude da ação mais intensiva 
de organismos que aumentam a velocidade dos processos de alteração das rochas cm comparação com a de 
climas frios e temperados. Assim, a utilização de rochas in natura como alternativa de fontes de nutrientes 
tem apresentado, em geral, resultados positivos cm regiões tropicais cm virtude da elevada temperatura c preci
pitação. Essas fontes de nutrientes têm sido utilizadas na fertili zação de solos agrícolas e/ou na recupcrnção de 
campos degradados. Esta opção alternativa é estudada há algumas décadas mostrando bons resultados no Bra
sil e cm vários países, como; EUA, Grã-Brctanha, Alemanha, Noruega, Israel, Austrúlia c cm África (Van 
Straaten, 2007). Rochas silicáticas ricas cm flogopita ou biotita apresentam grande potencial como fontes de 
potássio às culturas (Nascimento e Loureiro, 2004 ). A liberação de K por algumas rochas testadas cm en
saios de laboratório, em solos incubados e em cultivos controlados sob casa de vegetação, foi significativa, con
firmando o potencial para uso como fontes de K quando moídas c utilizadas de maneira anúloga ao calcário 
(Resende et ai., 2005; Oliveira et ai., 2006). 

A grande maioria dos solos tropicais brasileiros são Latossolos que mesmo dotados de boas caracterís
ticas físicas, apresentam em forma quase generalizada características químicas inadequadas, tais como elevada 
acidez, altos teores de alumínio trocável c deficiência de nutrientes. especialmente de cúlcio, de magnésio c de 
fósforo. Solos dessa natureza, uma vez corrigidos quimicamente, apresentam grande potencial agrícola, possibi
litando melhorias na nutrição da planta, resultando cm boas produtividades. 

A rochagem, 'remineralização' e ' pó-de-rocha' ("rock-for-crops") são termos utilizados para designar uma 
técnica de fertilização natural capaz de contribuir para recompor os nutrientes ncccssúrios a produção c associa
da à qualidade, em solos empobrecidos pelo intcmpcrismo/lixiviação ou pelo uso inadequado c intensivo. É 
um processo alternativo ou complementar de fertilização, que consiste na adição de pó-de-rocha ('pctrofcrtili
zante') para aumentar a fertilidade dos solos, sem afetar o equilíbrio do meio ambiente. A rochagcm pode con
tribuir para a redução no consumo de fertilizantes industriais que exigem grande quantidade de energia para sua 
fabricação e ser um agente dinamisador de produtividade c qualidade. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Colcta dos Rejeitos e do Solo 

Foram colctadas amostras sub-supcrficiais (20 - 40 cm) de dois Latossolos ( Latossolo Vermelho - L V c 
Latossolo Vermelho- Amarelo- LVA) no município de Alegre- ES. Em relação aos rcjcitos. trabalhou-se com 
uma lama abrasiva oriunda do corte de mármores c granitos da região de Cachoeiro do ltapcmirim - ES que 
será denominado de rejeito de rocha e rejeito de mármore. 

2.2 Caracterização dos Solos e dos Rejeitos 

Os solos foram secos ao ar, passados cm peneira com malha de 2 mm para a obtenção da terra tina seca ao ar 
(TFSA) , e para os procedimentos de caracterização química c física (tabela O I c 02). O rejeito de rocha c ore
jeito de mármore foi seco em estufa sendo posteriormente preparada uma pilha longitudinal. onde foram re
tiradas frações de I kg para as anali ses (tabela 03 ). A análise química dos rcjcitos foi realizada pela Coor
denação de Análise Minerais (CoAM) do Cetcm. 
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Análise Química c Física: As análises químicas c físicas dos solos foram realizadas no Laboratório de Quí

mica c no Laboratório de Física do Solo do Centro de Ciências Agrárias da UFES (CCA-UFES) (Tabela 01 c 
02). Os corretivos foram analisados no Laboratório de Química do Solo, cm relação ao Poder Relativo de Neu
tralização Total (PRNT) EMBRAPA, ( 1997). 

Tabela O I. Características físicas das amostras dos solos 

Característica 
;\reia grossa('/,) ' 
Areia l·ina ('1<)

11 

Siltc ('/, )11 

Argila ('1 )11 

I kns idade de Partículas ( kg/dm3 )
21 

Densidade do Solo ( kg/dm:;/1 

Método da pi peta: - Método da 
volumétrico. 

LV 
24,13 
9.0 I 
9.5 
44.4 
2.63 
1.04 

LVA 
35.44 
13.12 
1,73 

44.53 
2.63 
1.2 

proveta: Método do balão 

Tabela 112. Características químicas das amostras dos solos 

Característica LV LVA 
pH-H 20 5.2 4,9 
AI'' (cmolc dm-3) 21 o.x o. 7 
Ca2

' (cmolc dm-3) 21 o I. X 
Mg2

' (c mole dm-3 )21 0.1 0.4 
SB (cmolc dm-3)'1 0.19 2,29 
t (cmolc dm-3) 41 0,94 3.03 
H+J\1 (cmolc dm-3)'1 6.2 3.3 
T (c mole dm- 3 )1

'
1 6.36 5.62 

v('/, )7/ 3 40.X 
111 ( 11<)'1 X0.6 23,4 
K (mg dm-3)')1 16 51 
P (mg dm-3)''1 0.0 !O 
Rcla~;ão solo-água I: 2.5: - 1-:xtrator KCI I mol/L: Soma de bases: 41 

CTC efctiva: '1 Extrator Ca(Oac)2 0,5 mol/L pH 7.0: "1 CTC a pH 7.0: 71 

Porcentagem de satura~;ão por bases: x; porcentagem de saturação por 
alumínio: ''1 1-:xtrator Mehlich-1: LV: Latosso!o Vermelho: LVA: 
Lttoss• 1!1 1 V ermel h1 1- ;\ rnare lo. 

Tabela 3. Composição do rejeito de mármore c de rocha 

Composição 
Elementar 

A\ 20, 
C aO 
Fe20, 
MgO 
p.o, 
Si02 

K,o 
SrO 

lJ midade 'i< 
Perda ao fogo 'I< 

2.3 Experimento de Incubação 

Corretivos 
Rejeito de Rejeito 
Mármore de Rocha 

----------------------- dag/kg -----------------------
0.17 2.17 

60.96 40.1 
0.09 1.03 
24.4X 12.4 
0,04 
2,7 9.5 

0.49 
0.02 

0.02 
45.25 

Este experimento seguiu um esquema fatorial 2 x 3 x 5 em que os tàtores em estudo foram: dois solos (LV e 
LVA); três tipos de corretivos (calcário. rejeito de mármore e rejeito de rocha) e cinco doses dos corretivos (O; 
30; 60; 90; 120'/., da necessidade de calagcm) com três repetições, totalizando 90 unidades experimentais. 

Amostras de 0,5 dm' de TFSA do solo foram acondicionadas c homogeneizadas cm sacos plásticos onde se 
realizou a aplicação dos corretivos, sendo as amostras de solo umedecidas até atingir 60% do Volume To

tal de Poros ( VTP) . Freire ct ai., ( 19XO), c incubados durante 30 dias .Os sacos plásticos foram fechados com 
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barbante, vedando-se o máximo possível para evitar perda de umidade. Decorridas 72 horas após a monta
gem do experimento, uma sub-amostra de cada saco plástico, contendo cerca de 20 cm3. fói retirada c deixa
da para secar ao ar. 

A cada 24 horas, os sacos plásticos eram abertos para a eliminação do C02 proveniente da rcação de neutra
lização da acidez e, em seguida, eram novamente fechados para evitar a perda de umidade. Novas amostras fo
ram retiradas ao 3", 6", 9", 12", 15", 20", 25" c 30" dia de incubação para medição do pH. cujos valores gera
ram a curva de incubação das amostras de solo. Após secas. foram submetidas ú mcdiçào do pH cm água, 
por meio de um eletrodo combinado. EMBRAPA. ( 1997). 

2.4 Experimento cm Casa de Vegetação 

O experimento seguiu um esquema fatorial 2x2x5 cm que os n11orcs cm estudo lixam: dois solos (LV 
e LVA); dois tipos de corretivo (calcário c rejeito de rocha) c cinco doses dos corretivos (O; 30; 60; 90; 
120% da necessidade de calagem), com três repetições. As doses dos corretivos foram determinadas a par
tir de prévia caracterização química dos solos, de acordo com Prczolli ct ai.. 2007. 

Amostras de I O dm 3 de TFSA do solo foram acondicionadas c homogeneizadas cm sacos plústicos onde se 
realizou a aplicação dos corretivos, nas diferentes doses. sendo as amostras de solo umcdccidas até atingir 60'% 
do Volume Total de Poros (VTP), de acordo com Freire ct ai. ( 19XO), c incubados durante 30 dias. As amos
tras de solos foram secas e destorroadas (TFSA) para aplicação dos tratamentos. 

Plantou-se uma muda de café por vaso. constituindo uma unidade experimental. A adubaçào (NPK c 
micronutrientes) foi realizada para experimentos conduzidos cm casa de vcgctaçào, de acordo com No
vais et ai. (1991). 

O experimento foi conduzido por 150 dias, após o plantio. Ao fim deste período, as plantas foram colctadas. 
seccionadas a cerca de I cm do solo , c em seguidas acondicionadas cm sacos de papel c secas em estufa de cir
culação forçada de ar a 65 - 72" C, quando se determinou o peso da matéria seca (MS). Foram avaliados a pro
dução de matéria seca da parte aérea (folha c caule); teores de P. K, Ca c Mg da parte aérea. Imediatamente 
após o corte das plantas, o solo de cada vaso foi seco ao ar, homogeneizado c passado cm peneira de 2 mm, 
procedendo-se as seguintes análises: pH cm água, cálcio. magnésio. conforme EMBRAPA ( 1997), buscan
do verificar as possíveis variações químicas c físico-químicas que ocorreram nos solos cm função dos trata
mentos a pi icados. 

Para determinação dos teores de P, K, Ca c Mg da parte aérea o material vegetal seco c moído foi sub
metido à digestão nitropcrclórica (Johnson & Ulrich.l959). O P foi determinado pelo método de rcduçào do 
fosfomolibdato pela vitamina C , modificado por Braga & Dcfclipo ( 1974). As determinações de Ca. Mg. 
tanto para as plantas como para os solos foram quantificados por cspcctrofotomctria de absorçüo atómica 
(AOAC, 1975). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Análise Química dos Solos 

Observa-se que os solos estudados (LV c LVA) apresentam uma deficiência dos elementos químicos (nutrien
tes) acentuada (Tabela O I), refletindo a condição de formação c intcmpcrismo desses solos. Vcritlca-sc a bai
xa saturação de bases (V%) e baixa capacidade de troca de cátions (CTC). Ambos os solos apresentam valo
res médios de AI trocável em solução, pH baixo, valores de cúlcio c magnésio baixos. além dos demais nutrien
tes (Prezotti et ai. , 2007) , demonstrando a necessidade de realização de corrcçào de pl-1 c adubação. 

3.2 Análise Química dos Rejcitos 

A composição elementar do rejeito de rocha é apresentada na tabela 3. O rejeito de rocha utilizado 
possui elevada quantidade de óxido de cálcio c óxido magnésio, que possibilita sua utilização como fonte 
desses nutrientes para as plantas quando aplicado no solo. 

Dentre as características dos corretivos da acidez do solo, a granulomctria ou cfici~ncia relativa (ER) 
e o teor de neutralizantes (Ca c Mg) (ou Poder de Neutralização- PN) são as mais importantes. Esses dois pa
râmetros podem ser englobados num valor único que define a qualidade do corretivo. denominado de Po
der Relativo de Neutralização Total (PRNT). Os resultados de PRNT encontrados para os diferentes tipos de 
corretivos foram: para o calcário 99,70%, para rejeito de rocha 84, 99'% c para o rejeito de múrmorc 93.62'%. 
Como a granulomctria do rejeito de rocha c do rejeito de mármore é maior que a do calcúrio. a sua ER é me
nor, o que, conseqüentemente. tàz com que seu PRNT seja menor. 
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3.3 Experimento de Incubação 

Os valores de pH obtidos a partir de suas determinações mediante ao tipo de corretivo usado na incubação 
do solo são apresentados nas tabelas 4 c 5. Os resultados das análises de incubação mostram uma tendência no 
aumento do pH com o aumento da dose do corretivo ap licado, já a partir da primeira coleta (3" dia), inde
pendentemente do corretivo utili zado. Observou-se também que não houve variações do pH em função do tem
po de incubação. 

Tabela 04- Valon;s médios do pll para cada colcta cm função do tempo de aplicação dos correti vos 
para o Latossolo Vermel ho. em di fercntes tempos de coleta 

Corretivo Calcário Rejeito de rocha 
Rejeito de 
mármore 

I" Coil:ta 5.R2a 5.70ab 5,6lah 
2" Colda 5.6lJa 5.65a 5,67a 
3" Cokta 5,72a 5.64a 5,65a 
4" Cnlcta 5.92a 5.R4a 5,X3a 
5" Colcta S,ROa 5.75a 5.75a 
(," Colcta 5.R3a 5.7Xa 5,68a 

7" Colcta 5,79a 5,75a 5.76a 
X" Cokta 5.X5a S,XXa 5,X8a 

MéJias scguidas da mesma lctra. na coluna. para cada coleta, não diferem entre si 
pdo teste de Tukcy a 5%. I" colcta : 3 dias após incubação; 2" coleta : 6 dias após 
incubaçúo: :I" cnlcta: 9 dias apl'>s inc ubação: 4" coleta: 12 dias após incubação; 5" 
cnil:ta: 15 dias após incuhaçúo: 6" colcta: 20 dias após incubação: 7" coleta: 25 dias 
após incuha~·ãn: X" colcta: 30 Jias após incubação. 

Tabela OS - Valores médios do pi I das colctas cm função do tempo de aplicação dos corretivos para o 
Latossolo Vcnnclho-Amarclo, cm di ferentcs tempos de coleta 

Corretivu Calcário 
Rejeito Rejeito de 

de rocha mármore 
I" Colcta 4.9Xa 4,90a 4.90a 
2" Colcta 4.X.1a 4.X2a 4 ,84a 
3" Colcta 4.75a 4.70a 4 ,72a 
4" Culcta 4.X3a 4,X2a 4,82a 
5" Cukta 4X1a 4.75a 4,77a 
6" Colcta 4,7lab 4.67ab 4,X Ia 
7" Coleta 4.75a 4, 79a 4,73a 
X" Coleta 4.XXa 4,82ab 4,8.5ah 

Médias seguidas da mesma lctra. na coluna. para cada coleta, não diferem entre si 
pelo tes te de Tukcy a 5'/t . I" colcta: 3 dias após incuhação: 2• colcta: 6 dias ap<Ís 
incubação: 3" colcta: <) dias apús incubação; 4• colcta: 12 dias apôs incubação; Y 
colcta: 15 dias ap<Ís incubação: 6" colcta: 20 di as apôs incubação: 7" colcta: 25 dias 
aplÍs incubaí;ão: X" colcta : 30 dias após incubação. 

Os valores médios do pH cm função do tempo de aplicação dos corret ivos usados são apresentados nas ta
belas 4 c 5. 

De maneira geral não hou ve di fcrença entre os tratamentos com ca lcário c os rcj e itos de rocha e rejeitos de 
mármore, demonstrando a potencialidade dos rejcitos de serem uti lizados para a correção da ac idez do solo, possi 
bilitando a valorização económica da indústria de rochas ornamentais transformando reje itos cm subprodutos. 

Os resultados das análises de incubação mostram uma tendênc ia no aumento do pH com o aumento da dose 
do corretivo aplicado, já a partir da primeira avaliação ( I" coleta), independentemente do correti vo utilizado. 

Os va lores médios do pH cm função do tempo de aplicação dos corret ivos usados são apresentados na 
tabe la 06. De maneira gera l não hou ve diferença entre os tratame ntos com ca lcário e os rejeitos de rocha 
c rcjci tos de mármore, demonstrando a potencialidade dos rcjcitos de serem utilizados para a correçào da 
ac idez do solo. possibilitando a va lorização económica da indústria de rochas ornamentais transformando rc
jeitos cm subprodutos. 

Os resultados das anú li ses de incubação mostram uma tendência no aumento do pH com o aumento da dose 
do corretivo aplicado. já a partir da primeira avaliação (I" colcta). independentemente do corretivo utilizado. 
Observou-se que os va lores médios de pH da ultima co lcta (X"co leta), ao final de 30 dias de experimento, 
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para os dois tipos de solo estudados. Os corretivos alternativos utili zados corrigiram a acidez do solo sen
do os rejeitos de rocha e de mármore com resultados semelhantes ao calcário, o que reafirma seu potencial de 

utilização como corretivo da acidez do solo 

Tabela 06 - Valores médios do pH das coletas em função do tempo de aplicação dos corretivos, para cada 
dose utilizada, para o Latossolo Vermelho (LV) e o Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA) 

Solo Corretivo 
Dose ]O 2" T• 4" 5" 6" 7" H" 

('Yo NC) eoleta cole ta eoleta cole ta colcta colcta colcta coleta 
calcário o 4,83 4,67 4,76 4,R4 4,72 4,58 4,65 4,85 
calcário 30 5,33 5,25 5,27 5.44 5,36 5,47 5,26 5,51 
calcário 60 5,76 5,83 5,79 6,07 5,94 6,02 6,03 5.93 
calcário 90 6,28 6, 19 6,20 6,51 6,32 6.40 6,3 1 6,28 

calcário 120 6,91 6,56 6,58 6,75 6,67 6,70 6,72 6,74 

R. Rocha o 4,75 4,72 4,70 4,92 4.75 4,67 4,73 4,92 
R. Rocha 30 5,23 5,24 5,24 5,38 5,21\ 5,35 5,34 5,55 

LV R. Rocha 60 6,0 1 5,76 5,7R 5,88 5,8 I 5,84 5.92 5,96 
R. Rocha 90 6,04 6,20 6,08 6,39 6,26 6,46 6,27 6,33 

R. Rocha 120 6,47 6,36 6,45 6,65 6,65 6,59 6,50 6,66 

R. Marm. o 4,75 4,77 4,70 4,89 4,78 4,67 4.70 4,79 
R. Marm. 30 5,29 5,40 5,29 5,49 5,3 3 5,27 5,37 5.48 
R. Marm. 60 5,74 5,82 5,77 6,04 6,0 1 5,85 5,90 6,06 
R. Marm. 90 6,00 6,12 6,07 6,23 6,20 6, 16 6,2 1 6,36 

R. Marm. 120 6,32 6,27 6,42 6,56 6,47 6,49 6,64 6,74 

calcário o 4,72 4,29 4, 17 4,30 4,28 4, 19 4,18 4,3 1 
calcário 30 4,56 4,49 4,42 4,54 4 ,57 4,42 4,50 4,57 
calcário 60 4,83 4,84 4,76 4,7R 4.76 4,67 4,67 4,82 
calcário 90 5,27 5,05 4,96 5,09 5,02 4,99 5,08 5,12 

calcário 120 5,53 5,52 5,47 5,48 5,55 5,32 5.35 5,62 

R. Rocha o 4,44 4,31 4,22 4,30 4,30 4, 17 4,20 4,29 
R. Rocha 30 4,68 4,52 4,52 4,55 4,52 4,43 4.52 4,56 

LVA R. Rocha 60 4,90 4,86 4,6 1 4,79 4,83 4,6X 4,7 1 4,87 
R. Rocha 90 5,10 5,07 4,95 5,15 4,99 4,91 5. 10 4,99 

R. Rocha 120 5,4 1 5,36 5,25 5,35 5, 14 5, 18 5,44 5,41 

R. Marm. o 4,37 4,40 4,21 4,27 4 ,27 4 ,2 1 4.20 4,30 
R. Marm. 30 4,61 4,61 4,52 4,56 4,52 4,38 4,45 4,54 
R. Marm. 60 4,95 4,87 4.71 4,78 4,70 4,89 4,66 4,85 
R. Mann. 90 5,11 5,05 4,93 5, 14 4,89 5,20 5,03 5,07 
R. Marm. 120 5,49 5,29 5,23 5,36 5,49 5,38 5,33 5,5 1 

3.4 Experimento em Casa de Vegetação 

A produção de matéria seca e concentração de nutrientes na planta c no solo, cm funç ão dos diferentes 

corretivos e doses aplicadas dentro do LV c do LVA, estão apresentados na tabela 07. De uma maneira ge-

ral não foi observado diferenças significativas para a produção de matéri a seca (MS, MSC c MSF) cm função 
do tipo de corretivo estudado. Estes resultados reforçam a possibilidade da utilização dos rcjeitos de rochas or-

namentais como corretivos alternativos para a correção da acidez do solo, c ainda possibilitando a va lorização 
econômica da indústria de rochas ornamentais transformando rejcitos cm subprodutos. 

Em relação à concentração de nutrientes na planta c no solo, observou-se que, ao final dos 150 dias 

de duração do experimento, para os solos estudados, d iferenças sign ifi cativas na concentração de magnésio no 
so lo (MGS) e na planta (MGF e MGC), com va lores superiores quando da utilização do rejeito de rocha frente 
ao calcário, para o LV. Para o LYA não houve diferenças significati vas entre os corretivos para as variáveis ana-
lisadas. Este fato reforça a possibilidade de utilização do rejeito de rocha como corretivo da acidez do solo 
e como fonte de Ca e Mg para as plantas, a medida que, para este estudo, de maneira geral não foi obser-
vadas diferenças significativas em relação ao calcário, e quando encontradas o rejeito apresentou va lores supe-

riores e significativos (tabela 07). 
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O incremento de produção de matéria seca (MS) observado para o LV, quando da utilização do rejeito de 

rocha pode ser explicado com o aumento significativo no teor de magnésio no solo e conseqüentemente na plan

ta. A medida que o rejeito de rocha possui relação Ca:Mg de 3: I (Tabela 03), relação esta ideal para a nutri

ção do cafeeiro, propicia um melhor desenvolvimento das plantas frente a estes nutrientes. O magnésio esta 

presente na molécula de clorofila c também alua como ativador de enzimas, o que propicia melhor nutrição 
da planta, além de ser um carrcador de fósforo (Mala volta, 1980). Para o LVA não foi observado este compor

tamento, possivelmente cm função de seu maior teor de matéria orgânica, que acarreta maior efeito tampão, 

que refere-se à resistência que tem o solo para deixar variar a quantidade de uma determinada característica 

(p.c quantidade de nutriente cm solução). 
Baldotto ct. ai. (2007) trabalhando com rejeito de mármore (C aO = 38,7 dag kg·' c MgO = 2, I O dag kg·') 

não encontrou diferenças significativas para MS, Ca c Mg na planta. Este resultado estar relacionado às carac

terísticas do rejeito utilizado como exemplo, a relação Ca:Mg, a eficiência relativa, a granulomctria do re
jeito, entre outros. Isso implica que, para a comparação de estudos que dessa natureza é necessário uma previa 

caracterização do material, para melhor interpretação dos dados. 

Os teores de Mg disponível no solo (MGS) apresentou valores superiores e significativos para o rejeito de rocha 
frente ao calcário, para ambos os solos estudados (tabela 07). Este fato está relacionado o maior quantidade de Mg no 

rejeito utilizado (tabela 03 ). o que acarretou maior disponibilidade na solução do solo. Esta maior disponibilidade no 
solo proporcionou maior teor de Mg na planta (MGC c MGF), para o LV. Para o LVA, em função de seu maior poder 

tampão, conforme comentado antcriom1cnte, este fato não foi observado. 

Não foram encontradas diferenças significativas para os valores de Ca no solo (CAS) c na planta (CAC e 
C AF), para ambos os solos estudados, demonstrando a semelhança na disponibilidade do Ca quando se com

para o calcário c o rejeito de rocha. Resultados semelhantes foram encontrados para o fósforo. 

Tabela 07 Produção ck matéria seca c concentração de nutrientes na planta e no solo cm função dos 
diferentes corretivos utilizados c doses aplicadas para o LV c o LVA 

LV LVA 
Calcário Rejeito de rocha Calcário Rejeito de rocha 

------~~~--------~~~~~==~ · I 
--------- ------- ----g vast) ----------------------

MS ~0. 68h 

MSF 21 ,50h 
MSC lJ, I Xa 

PC 2J1Xa 
PF 4,05a 

CAC ó.X:2a 
CAF 14.45a 
MGC I.X7h 
MGF ~ - 70h 

CAS 1,77a 
MGS 0,6(lh 

~4.57a ~4.%a 37,89a 
24.35a 
10.22a 

22,9<Ja 
11,98h 

------------- ----------g kg - I - ----- --- -- - - -- ------

2,XXa 2.71a 
4,09a 4,05a 
7,04a 6,93a 
14,07a 14,67a 
2.24a I .57 a 
4,09a ~-~<Ja 

----------------- ---cmol" d m · 3- - ------ ------------

1,56a 1.5~a 

I ,06a 0,54h 

24,68a 
13,22a 

2.92a 
~.90a 

7.13a 
13,7<Ja 
I ,45a 
~,43a 

1,39a 
O,Ma 

LV-Latossolo Vermelho: LVA-Latossolo Yermclhn-Amarelo: MS-matéria seca total : MSF-matéria seca na folha : 
MSC-matéria seca no caule : PC- teor de liísforo no caule: PF- teor de fósforo na folha: CAC- teor de cálcio no 
caule: CAF- teor de cálcio na folha : MGC- teor de magnésio no caule: MGF- teor de magnésio na folha: CAS- teor 
de cálcio no solo: MGS- teor de magnésio no solo: significati vo 5% pelo teste F. 

4. CONCLUSÕES 

O rejeito de mármore c o rejeito de rocha apresentaram potencial de utilização como corretivos da acidez 

do solo para os solos estudados. 
O rejeito de rocha utili zado acarretou maiores teores de magnésio trocável no solo, para ambos os solos em 

comparação ao calcário. 
Não houve diferenças nos teores de Ca, no solo c na planta, c P na planta para os corretivos utilizados. 

O rejeito de rocha utili zado apresentou potencialidade para serem utilizados como corretivos da acidez do 

solo e como fonte de Ca c Mg para as plantas. 
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