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Resumo 

Técnicas espectroscópicas possuem um grande potencial para medir e estimar 

atributos químicos e físicos dos solos como a mineralogia, teor de macro e 

micronutrientes, teor e qualidade da matéria orgânica, dentre outros, e realizar 

monitoramentos e mapeamentos em larga escala. O objetivo deste trabalho foi 

utilizar diversas técnicas espectroscópicas como infravermelho próximo por 

refletância difusa (NIRS), infravermelho médio por refletância total atenuada 

(MIRS), fluorescência induzida por laser (LIF) e espectroscopia de emissão em 

plasma induzido por laser (LIBS), para estabelecer métodos práticos que 

possam ser aplicados de forma ampla para solos brasileiros, bem como avaliar 

os efeitos dos atributos medidos em índices de qualidade do solo e nas 

produtividades de algumas culturas, nas áreas avaliadas (estado de Mato 

Grosso, Paraná e São Paulo). Utilizando a espectroscopia MIR, foram obtidos 

modelos de regressão PLS (Partial Least Square) considerados ótimos (r2>0,8) 

para porcentagem de areia, porcentagem de argila e densidade de partícula (g 

cm-3) e também modelo considerado razoável (0,5<r2<0,69) para porcentagem 

de silte no solo. Utilizando a espectroscopia NIR, obteve-se modelos 

considerados ótimos para porcentagem de areia no solo e densidade de partícula 

(g cm-3). O melhor modelo foi obtido por PLS nos espectros MIR para o atributo 

porcentagem de areia no solo (r2 = 0,88 e RMSE = 7,57). NIRS e MIRS 

mostraram-se eficientes também para a classificação e predição de locais de alta 

e baixa produtividade do algodoeiro, classificando corretamente 85% das áreas 

de baixa produtividade e 94% das áreas de alta produtividade. Os resultados 

obtidos utilizando a técnica LIF demonstram a aplicabilidade do índice HLIF em 

áreas heterogêneas em nível regional do estado do Mato Grosso, evidenciando 

a influência da textura do solo na estabilização da matéria orgânica, e verificando 

também a utilidade da técnica LIF na avaliação da qualidade do solo. A FIL, 

aliada a outras ferramentas de agricultura de precisão, como mapas obtidos por 

técnica de geoestatística, traz novas informações para o manejo e 

caracterização da qualidade dos solos. Não foram obtidas boas correlações 

lineares utilizando a técnica LIBS para quantificação dos macronutrientes Ca, K 

e Mg em amostras de solos. Porém, foi possível identificar linhas no espectro 

referentes a esses elementos, para uma avaliação e mapeamento qualitativo.  



 

 

Abstract 

Spectroscopic techniques have great potential to measure and estimate soil 

chemical and physical attributes such as mineralogy, macro and micronutrient 

content, soil organic matter quality, among others, in large-scale monitoring and 

mapping. Therefore, the objective of this study was to apply several 

spectroscopic techniques as near infrared spectroscopy by diffuse reflectance 

(NIRS), medium infrared spectroscopy by attenuated total reflectance (MIRS), 

laser-induced fluorescence (LIF) and laser induced breakdown spectroscopy 

(LIBS), to establish practical methods that can be widely applied to Brazilian soils, 

and also evaluate the effects of the measured soil properties on soil quality 

indexes and the productivity of some crops, in the studied areas (Mato Grosso, 

Paraná and São Paulo states). MIR spectroscopy allied with Partial Least Square 

Regression models (PLSR) presented great models (r2>0,8) for sand (%), clay 

(%) and particle density (g cm-3) and also a reasonable model (0,5<r2<0,69) for 

silt (%). NIR spectroscopy allied with PLSR presented great models for sand (%) 

and particle density (g cm-3). The PLS regression with MIR spectroscopy resulted 

on the best model for the percentage of sand on soil (r2=0,88 and RMSE=7,57). 

NIRS and MIRS also proved their efficiency for classification and prediction of 

high and low productive sites for cotton cultivation, correctly classifying 85% of 

the lower productive areas and 94% of the higher productive areas. The results 

obtained with LIF technique provide evidence of the applicability of HLIF index on 

heterogeneous areas on a regional level (Mato Grosso state), emphasizing the 

influence of soil texure on soil organic matter stabilization, and showing that LIF 

technique can be used in soil quality evaluations. The LIF technique, allied with 

other precision agriculture tools, such as soil mapping by geostatistics provides 

new information for soil quality and management. LIBS technique did not provide 

good models to quantify the macronutrients Ca, K and Mg. However, it was 

possible to identify lines referring to these elements on the spectra for qualitative 

mapping assessments. 
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1. Introdução 

 

A agricultura brasileira é umas das mais eficientes do mundo. No período 

compreendendo 1996 - 2019, o produto interno bruto relativo ao setor do 

agronegócio apresentou crescimento de 13,2%, com projeção de aumento em 

2020 de mais 2,5% (IBGE, 2019). 

A produtividade agrícola sustentável depende da ação individual de 

fazendeiros e agricultores, desde pequenos produtores até grandes plantações 

mecanizadas. Para alcançar altas produtividades agrícolas é necessária a 

aplicação de altas doses de fertilizantes, corretivos e efetuar o monitoramento 

do solo através de análises químicas de macro e micronutrientes no solo para a 

manutenção de altos padrões de produção dos cultivos comerciais (VISCARRA 

ROSSEL; BOUMA, 2016). 

A agricultura de precisão é definida pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e abastecimento (2012) como “um sistema de gerenciamento agrícola 

baseada na variação espacial e temporal da unidade produtiva e visa o aumento 

de retorno econômico, à sustentabilidade e à minimização do efeito ao 

ambiente”. Para isso, necessita de grande quantidade de dados 

georreferenciados de um cultivo agrícola, com os mesmos sendo processados 

de modo a definir estratégias de ação de manejo localizado dentro do campo, 

proporcionando o uso mais racional dos insumos aplicados. 

Enquanto a maioria dos sistemas de produção agrícolas utiliza um manejo 

convencional, tratando toda sua área de plantio com a mesma dose de 

fertilizantes, pesticidas e etc, a agricultura de precisão divide as áreas de cultivo 

em zonas que recebem tratamento diferenciado, aumentando a produtividade e 

levando a melhor qualidade ambiental com redução de insumos gastos. Quando 

uma área cultivada apresenta variações espaciais significativas na produtividade 

e a aplicação dos insumos é realizada uniformemente, muito provavelmente 

deve estar havendo aplicações de insumos insuficientes em algumas áreas e 

excessivos em outras, reduzindo a oportunidade de se elevar a produtividade da 

área total (BERNARDI et al., 2014; MULLA, 2013). 

Técnicas convencionas de análise de macro e micronutrientes no solo são 

demoradas e de alto custo, devido ao grande uso de reagentes químicos, 
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necessidade de preparo e extração das amostras, equipamentos complexos, 

mão de obra qualificada e geração de resíduos que necessitam destinações 

adequadas. Assim, o desenvolvimento de métodos rápidos, de baixo custo e 

precisos para a determinação de nutrientes do solo são de grande interesse 

(GARDNER et al., 2009; HARMON  et al., 2013) . 

Desta forma, análises de solos empregando técnicas como a 

espectroscopia no infravermelho médio por refletância total atenuada (MIRS), 

espectroscopia no infravermelho próximo (NIRS), fluorescência induzida por 

laser (FIL) e espectroscopia de emissão óptica em plasma induzido por laser 

(LIBS) surgem como alternativas para suprir essas necessidades, uma vez que 

não necessitam de extrações, reduzindo a geração de resíduos, o tempo de 

análise e os custos. 

Diante disso as hipóteses levantadas neste trabalho são: 

i. É possível estabelecer métodos confiáveis para quantificação de 

propriedades do solo através do uso da espectroscopia no 

infravermelho áreas que apresentem grande variação em suas 

características físicas e químicas; 

ii. As técnicas espectroscópicas NIR e MIR são alternativas viáveis 

às análises convencionais de solo podendo ser implementadas 

junto ao conceito de agricultura de precisão; 

iii. A textura do solo influencia diretamente a qualidade e acúmulo de 

matéria orgânica no solo; 

iv. A técnica de FIL pode ser implementada como uma ferramenta 

qualitativa dentro do conceito de agricultura de precisão; 

v. A técnica LIBS é eficaz na quantificação de macronutrientes em 

solos argilosos submetidos ao plantio de soja e algodão. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1. Solo e nutrientes  

 

O solo é composto de uma fase sólida (partículas minerais, raízes de 

plantas, microrganismos macro e microscópicos e matéria orgânica em diversos 

estágios de decomposição), líquida (água com materiais dissolvidos) e gasosa 

(contém os mesmos gases atmosféricos em concentrações distintas). A 

proporção dessas 3 fases varia em função do tipo de solo, do seu manejo e das 

condições ambientais, porém de modo geral a fase sólida representa 45% do 

volume total, o espaço poroso 50% (fase líquida e gasosa) e a matéria orgânica 

5% (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). 

A classificação de um solo se dá através de análises morfológicas, físico-

químicas e mineralógicas, considerando ainda aspectos ambientais como clima, 

vegetação, relevo e a condição hídrica do solo (EMBRAPA, 2018). Os 

macronutrientes das plantas no solo (nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, 

magnésio e enxofre) são absorvidos pelas plantas em maior proporção que os 

micronutrientes (boro, zinco, cobre, ferro, molibdênio, cloro, níquel e manganês), 

e para estarem disponíveis é necessário bom manejo do solo (RONQUIN, 2010). 

Solos contribuem para as necessidades básicas humanas provendo 

alimentos, atuando no ciclo hidrológico (KEESSTRA et al., 2016) e acumulando 

cerca de 2300 Gt de carbono orgânico nos primeiros três metros de profundidade 

(1500 Gt na primeira camada de 1 metro e 650 Gt até os primeiros 20 cm de 

profundidade) (STOCKMANN et al., 2013). Quando utilizados em práticas 

agrícolas, dependendo do manejo empregado, os solos podem atuar com 

acumuladores de  gases do efeito estufa (por exemplo, com sequestro de 

carbono pelo solos) ou emissores de gases estufa (IPCC, 2001). 

Para um desenvolvimento adequado das plantas, as concentrações dos 

elementos essenciais da nutrição mineral das plantas devem ser maiores que as 

concentrações críticas, que variam para cada um dos elementos e espécies de 

plantas. A tabela 1 apresenta faixas médias de concentrações adequadas de 

macro e micronutrientes para as plantas. 
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Os solos tropicais brasileiros são altamente intemperizados e possuem 

geralmente baixa fertilidade natural, alta concentração de alumínio tóxico e baixo 

valor de pH. Dessa forma, para se obter altas produtividades agrícolas é 

necessário a aplicação de altas doses de fertilizantes e corretivos de acidez no 

solo e, para tanto, a análise química dos macro e micronutrientes do solo é 

fundamental importância para a manutenção de altos padrões de produção dos 

cultivos comerciais (BERNARDI et al., 2014). 

 

Tabela 1 - Faixas de concentrações típicas de macro e micronutrientes 
essenciais das plantas e as formas químicas que são absorvidas pelas plantas. 

Elemento Símbolo 
Concentração 

(mg kg-1) 
Formas 

químicas 

Nitrogênio N 2.000 (200 – 5.000)* 

orgânico, 

[NO3
-, NH4

+, 

NH3(g)] 

Potássio K 14.000 (80 – 37.000)* K+ 

Cálcio Ca 15.000 (700 – 500.000)* Ca2+ 

Magnésio Mg 5.000 (400 – 9.000)* Mg2+ 

Fósforo P 800 (35 – 5.300)* 

orgânico, 

[HPO4
2-, 

H2PO4
-] 

Enxofre S 700 (30 – 1.600)* 

orgânico, 

[SO4
2-, H2S, 

HS-, S2-] 

Cloro Cl 100 (8 – 1.800)* Cl- 

Ferro Fe 40.000 (2.000 – 550.000)* 

Fe2+, Fe3+, 

FeOH2+, 

Fe(OH)2
+, 

Fe(OH)3, 

Fe(OH)4
- 

Boro B 20 (2 – 270)* 
B(OH)3, 

B(OH)4
- 

Manganês Mn 1.000 (20 – 10.000)* Mn2+ 

Zinco Zn 90 (1 – 900)* Zn2+ 

Cobre Cu 30 (2 – 250)* Cu2+ 

Molibdênio Mo 1,2 (0,1 – 40)* MoO4
2- 

Níquel Ni 50 (2 – 750)* Ni2+ 

*Valores entre parênteses representam a variação em concentração. Adaptado de Essington 
(2004). 
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Os elementos trocáveis de maior importância no solo são o cálcio, 

magnésio e potássio, por serem nutrientes das plantas, e o sódio por ser parte 

importante do complexo coloidal de solos salinos e alcalinos. Esses elementos 

são normalmente determinados por espectrometria de absorção ou emissão 

atômica. Apesar de não haver um método considerado ideal para avaliar a 

disponibilidade de enxofre para as plantas, tem-se utilizado o procedimento de 

extração com solução de acetato de amônio-ácido acético, conforme descrito por 

Williams e Steinberg (1962). Em solos com características tiomórficas (altos 

teores de enxofre) utiliza-se, em geral, uma extração ácida mais agressiva para 

se extrair o enxofre inorgânico do solo, na forma de sulfato (CAMARGO et al., 

2009). 

O fosforo total do solo encontra-se em diferentes formas em função da 

natureza química e da energia da interação com os coloides do solo, podendo 

ser encontrado como P orgânico diéster, P orgânico monoéster, P inorgânico em 

ligações com Fe, Al, Ca, argilas silicatadas e óxidos, dentre outras (PARFITT, 

1979). As plantas absorvem o fósforo da solução do solo, sendo que os teores 

de P na solução são em geral muito baixos e à medida que ocorre a depleção 

com a absorção pelas raízes das plantas, ocorre a reposição através do P 

adsorvido nas partículas do solo ou em formas solidas (fertilizantes fosfatados), 

que se encontram em equilíbrio com o P da fase liquida. O P da fase sólida que 

está em equilíbrio com o P da fase liquida tem sido chamado de "fosforo lábil". 

Uma das dificuldades da escolha de um método para fosforo e que não há uma 

transição clara entre o fosforo lábil e o não lábil dos solos. Além disso, o fosforo 

encontra-se no solo em diversos tipos de ligações químicas, principalmente em 

compostos de ferro, alumínio, cálcio e na matéria orgânica e o desejável de um 

extrator e que ele retire do solo apenas o P-lábil (BORTOLON et al., 2009). Um 

dos métodos mais utilizados para a análise do P em solos e por determinação 

colorimétrica do fosfomolibdato formado pela reação entre fosfato e molibdato 

em ácido sulfúrico e reduzido com ácido ascórbico (CAMARGO et al. 2009). 

Os principais micronutrientes de plantas são Zn, Cu, Fe e Mn, sendo que 

em excesso ou falta podem causar toxidez ou doenças associadas as 

deficiências nas plantas. Em geral, a extração desses micronutrientes no solo é 

realizada por DTPA-TEA (solução contendo ácido dietilenotriaminopentacetico e 
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trietanolamina) em pH 7,3 com analise por espectrometria de absorção atômica 

(KILBRIDE et al., 2006; SEYHAN et al., 2007; ŽEMBERYOVÁ et al., 2007). 

 

2.2. Agricultura de precisão e análise de solos 
 

Ao longo das últimas 4 décadas, o Brasil desenvolveu e consolidou uma 

das agropecuárias mais eficientes do mundo, segundo informações da 

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) entre 1990 a 2019 a área total 

plantada de algodão foi reduzida em 18% com um aumento de produção de 

219%. Já para o cultivo de café entre os anos de 2008 a 2020, a área total 

plantada reduziu em 13% com aumento de produção de 190%. 

A análise de solos é importante para o manejo correto, com aplicação de 

fertilizantes, corretivos agrícolas e pesticidas visando o aumento de 

produtividade e economia de insumos. Com aumento na escala produtiva e 

intensa mecanização, monitorar as variáveis de campo sem o desenvolvimento 

de novas tecnologias tornou-se cada vez mais difícil (STAFFORD, 2000), 

segundo Sinfield et al. (2010), o aumento do preço dos fertilizantes e a lixiviação 

de produtos químicos para fontes de água potável, trazem as vistas o problema 

da agricultura empregada sem manejo sítio-específico.  

Segundo Zhang et al. (2002) as variáveis que influenciam 

significativamente a variabilidade espacial e temporal da produtividade das 

culturas podem sem agrupadas nas seguintes classes: 

 Dados topográficos e climáticos: declividade, altimetria, inclinação 

com relação sol, precipitação, evapotranspiração; 

 Parâmetros químicos e físicos do solo: macro e micronutrientes, 

pH, CTC, matéria orgânica, textura, densidade, porosidade, 

umidade, condutividade elétrica; 

 Dados da cultura: densidade das sementes, espaçamento de linha, 

altura das plantas, deficiências nutricionais e hídricas; 

 Pragas e doenças: ervas daninhas, insetos, nematoides e doenças 

na planta; 

 Tratamento da área: tipo de manejo empregado, rotação de cultura, 

aplicação de pesticidas e inseticidas, tipo de irrigação empregada. 
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A agricultura de precisão preconiza a aplicação localizada (sítio-

específica) de insumos (fertilizantes, corretivos, agroquímicos, água, sementes), 

em função de levantamentos e mapeamentos prévios ou "on-the-go", com o uso 

de sensores embarcados.  É, portanto, um sistema de gestão que leva em conta 

a variabilidade espacial do campo, com objetivo de obter um resultado 

sustentável social, econômico e ambientalmente. Muitos pesquisadores 

consideram que o mapeamento da produtividade é o principal parâmetro a ser 

aferido para se estimar a heterogeneidade da lavoura dentro da agricultura de 

precisão. Com a utilização de mapas de produtividade sendo um dos melhores 

métodos empregados evidenciando regiões de alta e baixa produtividade, porém 

os mesmos não explicam as causas de tal variação (BERNARDI et al., 2014; 

BONGIOVANNI; DEBOER, 2004; MULLA, 2013). 

A adoção de tecnologias dentro do conceito de agricultura de precisão 

traz ao produtor informações específicas da lavoura, assim, otimizando a 

aplicação de insumos visando elevar a produtividade de áreas que necessitam 

de tratamento diferenciado. Balafoutis et al. (2017) dividiu as tecnologias 

empregadas dentro da agricultura de precisão em três categorias:  

1. Sistemas de controle: incluindo software e hardware utilizados para 

guiar remotamente equipamentos mecanizados; 

2. Tecnologias de coleta de informação: como sensores de 

produtividade agrícola, mapeamento de atributos do solo através 

de sensores óticos e eletroquímicos, entre outros; 

3. Tecnologias reativas: sistemas acoplados que a partir da 

informação coletada irão atuar de modo a aplicar taxas variadas 

dos insumos desejados. 

 

A análise de nutrientes no solo é uma importante ferramenta dentro da 

agricultura de precisão. Técnicas convencionas de análise de macro e 

micronutrientes no solo limitam o número de amostras que podem ser 

analisadas, por serem demoradas e de alto custo (LASKAR; MUKHERJEE, 

2016). Assim, o desenvolvimento de técnicas com baixo custo e boa precisão, 

são fundamentais para viabilizar o mapeamento do solo para fins de agricultura 

de precisão, uma vez que, em geral, grande número de análises são necessárias 
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para se caracterizar a variabilidade espacial (GARDNER et al., 2009; HARMON 

et al., 2006). 

Deste modo, técnicas espectroscópicas na região do infravermelho como 

espectroscopia no visível/infravermelho próximo (vis-NIR) e espectroscopia no 

infravermelho médio (FTIR), aliadas a utilização de modelos de regressão 

multivariados (PLS, SVM, árvores de decisão, entre outros), vem sendo 

utilizadas na quantificação de propriedades físico-químicas do solo como 

alternativa aos métodos convencionais (HUTENGS et al., 2019; TERRA et al., 

2015; VAN DE BROEK; GOVERS, 2019; VISCARRA ROSSEL et al., 2016; 

VISCARRA ROSSEL; HICKS, 2015). Outras técnicas de espectroscopia a laser 

tem sido utilizadas, como a de LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) 

para a quantificação de elementos químicos no solo (NICOLODELLI et al., 2014; 

RÜHLMANN et al., 2018; SENESI et al., 2018; SENESI; SENESI, 2016; VILLAS-

BOAS et al., 2019a), e de FIL (Fluorescência induzida por Laser) para avaliação 

da qualidade da matéria orgânica do solo (SANTOS et al., 2015; MARTINS et 

al., 2011; TADINI et al., 2015; TIVET et al., 2013; VILLAS-BOAS et al., 2019b). 

 

2.3. Técnica de Fluorescência Induzida por Laser (LIF) 
 

Técnicas que empregam fluorescência são utilizadas para monitorar a 

fisiologia de plantações durante os ciclos das culturas e podem auxiliar no 

diagnóstico de deficiências nutricionais das plantas, com vantagens quando 

comparadas às técnicas de refletância (TREMBLAY et al., 2012).  

A matéria orgânica do solo representa um dos principais estoques de 

carbono do planeta e possui um papel fundamental no ciclo do carbono, 

compreendendo as substâncias húmicas que podem ser fracionadas em ácidos 

fúlvicos, húmicos e humina, de acordo com sua solubilidade. As substâncias 

húmicas apresentam um papel importante na fertilidade do solo por estocarem 

grandes quantidades de carbono orgânico, atuando na estabilidade dos 

agregados do solo, com informações importantes sendo extraídas quando 

avaliado o grau de humificação da matéria orgânica no solo (STEVENSON, 

1994; DOS SANTOS et al., 2015; MILORI et al., 2002). 

Para avaliação do grau de humificação da matéria orgânica do solo 

Zsolnay et al. (1999) propuseram um índice de humificação denominado A4/A1, 
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baseado na excitação de amostras de solo (em solução) com radiação 

ultravioleta no comprimento de onda 240 nm, pela divisão da área de emissão 

A4 (570-641 nm) pela área A1 (365-432 nm). Kalbitz e colaboradores (1999) 

propuseram um índice de humificação baseado na relação da intensidade de 

fluorescência em 400 e 360 nm (I400/I360) ou em 470 e 360 nm (I470/I360), 

quando trabalhado com ácidos húmicos em solução. Milori e colaboradores 

(2002) realizaram estudos com ácidos húmicos dissolvidos em concentração 

máxima de 20 mg L-1 e pH 8 e observando que para comprimentos de onda na 

região espectral do azul a excitação das estruturas dos ácidos húmicos era mais 

eficiente. Assim, propuseram que a área do espectro de fluorescência relativa a 

excitação na região de comprimento de onda do azul é proporcional ao grau de 

humificação da matéria orgânica, sugerindo um novo índice de humificação 

denominado A465. 

O índice de humificação pode ser utilizado como um indicador da 

qualidade dos solos, onde o aumento do HLIF sugere que os mecanismos físicos 

de proteção do solo não são suficientes para proteger as frações lábeis da 

matéria orgânica. Assim, valores mais baixos de HLIF indicam que os 

mecanismos de agregação das partículas no solo protegem a matéria orgânica 

lábil levando a solos de melhor qualidade (MILORI et al. 2006; MARTINS et al. 

2011; SENESI et al. 2016; TIVET et al. 2013). 

Milori et al. (2006) propuseram um método para a determinação do grau 

de humificação de solos por LIF direto em pastilhas de solo prensado, sem a 

necessidade de extração. A excitação da matéria orgânica por laser na região 

espectral do azul (465 nm) coincide com o perfil de absorção de moléculas mais 

rígidas e complexas das substâncias húmicas (aromáticos e compostos 

heterocíclicos). Assim foi proposto um índice de humificação (HLIF), onde a área 

de emissão do espectro de fluorescência pelo teor de carbono total do solo (Eq. 

1). 

𝐻𝐿𝐼𝐹 =  
𝐴𝐿𝐼𝐹

𝐶𝑡
                                  (1) 

onde, ALIF é a área de emissão do espectro de fluorescência (de 450 a 800 nm)e 

Ct o teor de carbono total da amostra. 
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Trabalhos mais recentes, como de Martins et al. (2011), utilizaram o índice 

proposto por Milori et al. (2006), juntamente com a relação C/N, para determinar 

a humificação da matéria orgânica em três tipos de manejo (plantio direto, plantio 

convencional e plantio reduzido) em diferentes frações granulométricas do solo 

(< 2 µm; 2-20 µm; e 20-1000 µm). No plantio direto, a fração mais fina (< 2 µm) 

apresentou menor humificação da matéria orgânica. Tadini et al. (2015) 

utilizaram o índice HLIF e uma combinação das técnicas de espectroscopia de 

fluorescência em matriz excitação-emissão (EEM) com análise paralela de 

fatores para avaliar as características da humina (HU) extraída de solos 

Amazônicos. Os resultados indicaram o aumento gradual da humificação com a 

profundidade devido a presença de maior quantidade de grupos aromáticos na 

estrutura da humina. 

 

2.4. Espectroscopia de emissão óptica em plasma induzido por laser (LIBS) 
 

A técnica LIBS apresenta diversas vantagens para análises de solo, como 

preparo mínimo da amostra e tempo de análise bastante reduzido (segundos), 

análises em amostras sólidas, líquidas e gasosas, baixo custo, possibilidade de 

medidas in-situ e detecção simultânea multielementar (MARKIEWICZ-

KESZYCKA et al., 2017). 

LIBS é uma técnica de espectroscopia de emissão, que utiliza como fonte 

energética um laser pulsado que em uma única etapa atomiza e excita espécies 

presentes na amostra (CREMERS; RADZIEMSKI, 2006). Quando o pulso de 

laser incide sobre a amostra, parte da superfície é removida gerando um plasma, 

que é composto por átomos neutros livres, íons, fragmentos moleculares e 

elétrons livres. A alta temperatura do plasma promove a excitação das espécies 

contidas no plasma para formas atomizadas e ionizadas. Durante o processo de 

resfriamento do plasma, os átomos, íons e elétrons presentes perdem energia, 

passando pelo processo de relaxamento, emitindo radiação eletromagnética 

característica dos elementos presentes (CREMERS et al., 2001). A Figura 1 

ilustra as etapas do processo de medida da técnica LIBS. 
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Figura 1 - Processo de formação do plasma na técnica LIBS. 

 

Fonte: Adaptado de Markiewicz-Keszycka et al.  (2017). 

 

 Análises quantitativas por LIBS são possíveis pelo fato de que a 

intensidade de emissão das espécies presentes no plasma é proporcional a 

concentração dos analitos presentes na amostras. Para isso, as espécies 

presentes no plasma (átomos, íons e elétrons livres) devem estar em equilíbrio 

termoninâmico e o plasma deve ser óticamente fino (presume-se que não ocorre 

absorção dos fótons emitidos pelo decaimento energético das espécies 

ionizadas ou atomizadas presentes) (CRISTOFORETTI et al., 2010; HARMON 

et al., 2013). 

 O espectro LIBS é complexo e possui grande quantidade de informação 

das linhas de emissão dos elementos que compõem a amostra (YANG et al., 

2010). Idealmente, a  intensidade de emissão de uma  linha no espectro LIBS é 

proporcional à concentração do elemento de interesse na amostra. Porém, 

efeitos de matriz e flutuações no laser podem adicionar erros na medida. Para 

minimizar esses problemas e viabilizar as análises quantitativas, tem se utilizado 

procedimentos como a aplicação de padrão interno para corrigir flutuações na 

formação do plasma, padrão externo para validações de conjuntos de amostras, 

normalização da área obtida pela linha espectral, homogeneização das amostras 

e obtenção de espectros médios para diversas medidas em diferentes posições 

da amostra (VILLAS-BOAS et al., 2019a). 

Um sistema de duplo pulso (DP-LIBS) pode ser utilizado para melhorar a 

relação sinal-ruído. O sistema pode ser montado utilizando um laser para a etapa 

de ablação da amostra e re-excitação do plasma, ou com 2 lasers, sendo o 

primeiro pulso (de maior energia) utilizado para a ablação da amostra, e o 
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segundo (de menor energia) para a re-excitação do plasma (PASQUINI et al., 

2007). Quando são utilizadas duas fontes de laser, o sistema DP-LIBS pode ser 

montado em diferentes configurações (Figura 2): configuração colinear (a) e 

ortogonal de reaquecimento (b), onde o primeiro pulso incide 

perpendicularmente a amostras e o segundo pulso incide horizontalmente ou a 

um ângulo estabelecido, pré ablação ortogonal (c), onde o primeiro pulso incide 

horizontalmente a amostra e o segundo pulso incide perpendicularmente, e em 

feixe cruzado (d). Também é possivel utilizar o sistema de duplo pulso na 

configuração colinear quando o equipamento é montado com um  laser apenas. 

 

Figura 2 - Configurações de DP-LIBS: (a) colinear, (b) ortogonal de reaquecimento, (c) pré 
ablação ortogonal, (d) feixe cruzado. 

 

Fonte: Pasquini et al (2007). 

 

 No estudo de Nicolodelli et al. (2016), comparando um sistema LIBS de 

pulso simples (SP-LIBS) com um sistema DP-LIBS na geometria colinear em 

amostras de solo, constataram um aumento na massa ablada da superfícicie da 

amostra de aproximadamente 8 vezes, e que o volume do plasma foi elevado 

aproximadamente 3 vezes na configuração DP-LIBS (Figura 3). 
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Figura 3 - Imagens por microscopia eletrônica de varredura (SEM) da superfície de uma amostra 
de solo: a-b (LIBS-SP), c-d (LIBS-DP); área dos plasmas gerados capturados com câmera 
fotográfica: SP-LIBS (e) e DP-LIBS (f). 

 
Fonte: Nicolodelli et al. (2016). 

 

 Ruhlmann et al (2018) utilizaram a técnica de DP-LIBS na quantificação 

de cálcio em amostras de solo obtendo um coeficiente de determinação (r2) igual 

a 0,91, com as concentrações obtidas estando subestimadas em cerca de 10%, 

devido a variação na textura das amostras de solo utilizadas, quando 

comparadas com a referência obtida por ICP-OES. Singh et al. (2017) obtiveram 

boas curvas de calibração (r2 > 0,95) na quantificação de magnésio, cálcio, sódio 

e potássio em sementes de abóbora. Markiewicz-Keszycka et al. (2018) 

obtiveram ótimos coeficientes de determinação (r2
cal = 0,99) na geração do 

modelo para potássio e magnésio em farinhas utilizando método de regressão 

multivariada (PLSR). Esses resultados indicam que a técnica LIBS pode ser 

utilizada na quantificação de macronutrientes em solos. 

 

2.5. Técnica de Espectroscopia no Infravermelho 
 

O termo espectroscopia está relacionado com o estudo da interação da 

radiação eletromagnética com a matéria. A região do espectro eletromagnético 

que compreende o infravermelho médio varia de 2500 – 25000 nm e o 

infravermelho próximo entre 1000 – 2500 nm  (TERRA et al., 2015). 

 



25 

 

Figura 4 - Faixas típicas dos comprimentos de onda do espectro eletromagnético, desde raios 
gama a ondas de rádio. 

 

Fonte: Barbosa, 2007, p. 16. 

 

Segundo Barbosa (2007) a região vibracional do infravermelho está 

situada entre a faixa de comprimentos de onda de 2,5 µm a 25 µm (2500 - 25000 

nm), sendo que na região do infravermelho ocorrem alterações nos modos 

rotacionais e vibracionais das moléculas. A interação entre luz e matéria pode 

ocorrer de diversas formas, estando relacionada com a complexidade da matéria 

e seus níveis energéticos. 

 

Tabela 2 - Tipos de transições energéticas no espectro eletromagnético. 

Região do espectro Transição de energia 

Raio – X Quebra de ligações 

Ultravioleta/visível Eletrônica 

Infravermelho Vibracional, rotacional 

Microondas Rotacional 

Radiofrequência Spin nuclear, Spin eletrônico 

Fonte: Adaptado de Barbosa, 2007, p.16. 

 

 Para que uma molécula apresente absorção no infravermelho é 

necessário que ela possua um momento de dipolo que varie com a incidência da 

radiação eletromagnética podendo ocorrer alteração no comprimento das 

ligações moleculares ou seu ângulo de ligação, denominadas estiramento e 
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desdobramento, respectivamente (STUART, 2000). A Figura 5 apresenta 

exemplos de estiramentos e desdobramentos moleculares. 

 

Figura 5 – Modos vibracionais moleculares. (+) para movimento acima do plano da página; (-) 
para movimento abaixo do plano da página. 

 

 Fonte:  Adaptado de Barbosa, 2007, p. 19. 

 

 A espectroscopia no infravermelho (IR) juntamente com o método 

matemático denominado transformada de Fourier (FT), baseia-se na ideia da 

interferência da radiação entre dois feixes de luz para produção de um 

interferograma. A transformada de Fourier possibilita a separação das 

frequências individuais contidas em um interferograma, obtendo-se uma melhor 

relação sinal/ruído do que quando utilizados equipamentos de infravermelho 

dispersivos (BARBOSA, 2007; STUART, 2000). 
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Figura 6 - Esquema do interferômetro de Michelson. 

 
 Fonte: Barbosa, 2007, p. 24. 

 

No interferômetro de Michelson a energia proveniente da fonte atravessa 

um divisor de feixes, separando-a em dois feixes perpendiculares. Onde metade 

da radiação é desviada de forma a encontrar-se com um espelho fixo 

posicionado 90° em relação ao divisor de feixes e a outra parte é transmitida a 

um espelho móvel. Quando os dois feixes energéticos retornam ao divisor de 

feixes eles se recombinam e a diferença no caminho ótico gera interações 

construtivas e destrutivas, e finalmente o feixe é encaminhado e interage com a 

amostra. O sinal que chega ao detector contém informações sobre a quantidade 

de energia absorvida em cada comprimento de onda e é comparado com o sinal 

de referência (branco) (BARBOSA, 2007). 

 A transformada de Fourier é então utilizada para extrair as frequências 

individuais e construir o gráfico típico do espectro infravermelho. As equações 

essenciais para a transformada de Fourier relativas ao decaimento de 

intensidade no detector (I(𝛿)) e a potência de densidade espectral em um certo 

número de onda (𝜗), dado por B (𝜗), são apresentadas a seguir. 

 

                                                                                      (2) 

 

                                                                                       (3) 

 

A equação 2 mostra a variação na potência de densidade como uma 

função da diferença no caminho ótico, que é um padrão de interferência. A 

𝐵(𝜗) ∫ 𝐼 (𝛿) 𝑐𝑜𝑠2𝜋𝜗𝛿 𝑑 𝛿
+∞

−∞

 

𝐼(𝛿) ∫ 𝐵 (𝜗) 𝑐𝑜𝑠2𝜋𝜗𝛿 𝑑 𝜗
+∞

0
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equação 3 mostra a variação da intensidade em função do número de onda 

(STUART, 2000). Essas duas equações podem ser convertidas entre si. 

 

2.6. Técnicas de refletância e aplicações na análise de solos 
 

A refletância é definida como a razão de fluxo radiante refletido pelo fluxo 

de radiação incidente e a refletância dos solos em qualquer comprimento de 

onda pode ser considerada a soma de dois componentes, ou seja, da refletância 

especular e difusa. O espalhamento de luz referente a refletância das amostras 

pode alterar o espectro de diversas formas, como descrito a seguir (ULEREY; 

DREES, 2008; ROBERTS et al., 2004). 

 Adição de ruído ao espectro: alterando o tamanho e largura dos picos e 

também de forma a esconder sinais referentes a compostos orgânicos 

que absorvem radiação infravermelha; 

 Tamanho de partículas do solo: quanto menor o tamanho das partículas, 

maior será o espalhamento de luz; 

 Empacotamento e pressão na amostra: a maior densidade da amostra 

(compactação), combinada com o menor tamanho das partículas, causa 

maior refletividade na amostra. 

 

Segundo Stenberg e Viscarra Rossel (2010) para a utilização de métodos de 

análise com radiação infravermelha juntamente com técnicas de refletância é 

necessário que a radiação emitida contenha todas as frequências dentro da faixa 

espectral selecionada, de modo que as ligações moleculares absorvam somente 

a radiação que possui energia quantizada correspondente a diferença entre dois 

níveis energéticos de uma ligação específica. Essa energia quantizada está 

diretamente relacionada com a frequência ou comprimento de onda, e o efeito 

no espectro será seletivo, podendo dessa forma ser utilizado em análises 

qualitativas e também quantitativas.  

 A técnica de refletância total atenuada (ATR, do inglês) baseia-se no 

princípio de que quando um feixe de radiação passa de um meio mais denso 

(cristal de ATR) para um meio menos denso (amostra), ocorre a reflexão interna 

total quando o ângulo de incidência na interface amostra-cristal for maior de que 
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o ângulo crítico, sendo este uma função dos índices refrativos das duas 

superfícies. Quando a radiação incidente penetra uma pequena fração da 

amostra e o material absorve seletivamente a radiação, o feixe energético perde 

energia no comprimento de onda absorvido pela amostra (onda evanescente), 

com a energia refletida após este processo sendo denominada refletância total 

atenuada (Stuart, 2015). A Figura 7 apresenta um esquema ilustrativo do 

funcionamento de um acessório de ATR. 

 

Figura 7- Esquema da interação da radiação incidente e refletida na técnica de ATR (refletância 
total atenuada). 

 

Fonte: Adaptado de Cerruti (2012). 

 

A refletância é denominada difusa quando a distribuição angular da 

energia refletida é independente do ângulo de incidência, conforme ilustrado na 

Figura 8. 

 

Figura 8 - Refletância especular e difusa. 

 

Fonte: Adaptado de Ikematsu (2007). 

 

No estudo de Padilla et al. (2014) verificou-se por meio da espectroscopia 

por refletância difusa no infravermelho médio com transformada de Fourier, que 
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existe uma diferenciação dos grupos funcionais de carbono presentes nos solos 

de diferentes granulometrias que depende do tipo de manejo utilizado. Essa 

técnica pode ser utilizada para diferenciar carbonos alifáticos, compostos 

aromáticos carbonilas e diferentes tipos de polissacarídeos.  

Shen et al. (2013) utilizaram a espectroscopia de refletância no 

infravermelho próximo (NIRS), para a determinação dos teores de carbono e 

argila com um equipamento portátil que permitiu análises in situ. Juntamente com 

técnicas de análise estatísticas foi possível gerar mapas detalhados desses 

parâmetros do solo. As absorções que predominantes no infravermelho próximo 

se dão através de grupos funcionais contendo ligações C-H, N-H e O-H, o que 

faz com que a técnica seja bastante adequada para a quantificação de carbono 

e nitrogênio, bem como a umidade do solo. A NIRS também é influenciada pela 

estrutura do solo, tamanho, forma e arranjo espacial das partículas, que afeta a 

radiação transmitida através da amostra (CHANG et al., 2001). 

Diversos estudos têm evidenciado o potencial da espectroscopia no 

infravermelho médio no modo de refletância difusa (MIRS) para estimar 

propriedades do solo como carbono total e carbono orgânico, nitrogênio total e 

pH. A técnica MIRS é mais precisa e gera calibrações mais robustas do que 

aquelas obtidas com a técnica NIRS na análise de solos secos em condições de 

laboratório. Isso ocorre porque as vibrações moleculares ocorrem na região do 

infravermelho médio, e no infravermelho próximo pode ocorrer sobreposição e 

combinações de bandas levando a reduções de intensidade dessas bandas 

(LUDWIG et al., 2015). 

Terra et al. (2015) utilizaram a refletância difusa para análises de macro e 

micronutrientes do solo com digestão ácida das amostras, por meio das técnicas 

de espectroscopia no visível-infravermelho próximo e no infravermelho médio. A 

regressão multivariada foi efetuada utilizando o algoritmo Support Vector 

Machine (SVM), e os resultados foram analisados estatisticamente pelo 

coeficiente de determinação (r2) e a relação performance/predição no intervalo 

interquartil (RPIQ). Indicando ótimo desempenho dos modelos (0,76 ≤ r2 ≤ 0,90; 

e 2,81 ≤ RPIQ ≤ 5,62) para areia, argila, Al, H, capacidade de troca de cátions 

(CTC), atividade de argila, Fe2O3, e TiO2, e desempenho médio (0,50 ≤ r2 ≤ 0,73; 

e 1,83 ≤ RPIQ ≤ 3,78) para Al e Mn e micronutrientes (Cu e Mn). No caso do P, 

K, Fe e B, os níveis de confiança de quantificação foram baixos (r2 ≤ 0,47 e RPIQ 
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≤ 1,83). Os resultados provenientes dos modelos propostos para argila (0,85 ≤ 

r2 ≤ 0,88; e 3,88 ≤ RPIQ ≤ 5,86) e areia (0,85 ≤ r2 ≤ 0,90; e 4,85 ≤ RPIQ ≤ 5,62), 

mostraram ótimo desempenho dos métodos espectroscópicos de refletância 

para análises da granulometria dos solos, especialmente dos teores de argila e 

areia. 

Arachichi et al. (2016) utilizaram a MIRS e NIRS por refletância difusa para 

estimativa de carbono nas frações de agregados do solo, com o modelo de 

árvore de regressão cubista. Os resultados obtidos indicaram que a melhor 

técnica para predição de carbono nos agregados de solo foi a MIRS (r2 entre 

0,63 e 0,85; e RPIQ-relação performance/predição no intervalo interquartil de 

0,53 a 0,93). Jaconi, Vos e Don (2019) utilizaram a espectroscopia NIR aliada a 

razão logarítmica entre areia, silte e argila, para elaboração de modelos de 

predição de textura do solo, este procedimento se provou excelente pela 

possibilidade de modelar as três classes simultaneamente. 
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3. Objetivo 
 

O objetivo desse trabalho é avaliar o desempenho das técnicas 

espectroscópicas de infravermelho próximo por refletância difusa (NIRS), 

infravermelho médio por refletância total atenuada (MIRS), fluorescência 

induzida por laser (LIF) e espectroscopia de emissão por plasma induzido por 

laser (LIBS) para estimar atributos químicos e físicos de solos brasileiros, 

visando aplicações em agricultura de precisão, relacionando-os com qualidade 

do solo e produtividade de áreas agrícolas. 

 

3.1. Objetivos específicos 
 

 Utilizar as técnicas de espectroscopia no infravermelho NIRS e MIRS 

aliados a regressão multivariada por mínimos quadrados (PLSR) para 

estimar atributos físicos e químicos do solo; 

 Obter modelos robustos visando quantificação de teores e areia, argila, 

umidade do solo, densidade de partículas, CTC e carbono total, que sejam 

aplicáveis em solos de todo estado do Mato Grosso, utilizando 

espectroscopia NIRS e MIRS; 

 Desenvolver um modelo para predizer áreas de alta e baixa fertilidade em 

solos agrícolas de cultivo de algodão, utilizando espectroscopia NIRS e 

MIRS; 

 Aplicar a técnica LIF, em âmbito regional para solos de todo estado do 

Mato Grosso, submetidos a diferentes tipos e manejo, com grande 

variação na textura e nos teores de nutrientes; 

 Avaliar a relação entre a textura do solo e qualidade da matéria orgânica 

no solo em áreas onde se aplica o conceito de agricultura de precisão; 

 Consolidar a utilização da técnica de LIF como uma ferramenta para 

obtenção de mapas georreferenciados para aplicações em agricultura de 

precisão; 

 Quantificar macronutrientes (cálcio, magnésio e potássio) em um talhão 

onde aplica-se o conceito de agricultura de precisão, utilizando a técnica 

LIBS. 
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4. Materiais e Métodos 
 

4.1. Áreas de estudo  
 

Para o desenvolvimento dos modelos de estimativa dos atributos físicos 

e químicos do solo foram utilizados 4 conjuntos de amostras de solo, sendo 3 

áreas com amostras georreferenciadas e coletados em áreas contínuas 

(denominado de talhões): um de produção de cana-de-açúcar (67 amostras de 

solo), um talhão produtor de milho com 180 amostras e um talhão de soja com 

70 amostras coletadas. E outro conjunto de amostras proveniente de diferentes 

talhões de cultivo de algodão (516 amostras). Todas as amostras foram 

analisadas por técnicas convencionais para a determinação de atributos físicos 

e químicos, possibilitando a geração dos modelos com as técnicas 

espectroscópicas. 

O conjunto de amostras das áreas cultivadas com algodão foram 

selecionadas de um banco de dados que continha inicialmente 1.799 amostras 

de solo coletadas em fazendas produtoras de algodão no Mato Grosso (Galbieri 

et al., 2016). A Figura 9 apresenta a localização geográfica dos talhões 

amostrados. As amostras foram caracterizadas física (granulometria, densidade 

do solo, densidade da partícula, porosidade, resistência, dentre outros) e 

quimicamente (pH, teor de matéria orgânica, CTC, teores de Ca, Mg, Al, K, P, 

Cu, Zn, Fe, Mn, B, dentre outros) (Galbieri et al., 2016), consistindo de um banco 

de dados de referência a ser utilizado no desenvolvimento das metodologias 

propostas para a determinação dos atributos químicos e físicos dos solos. 
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Figura 9 - Mapa do Estado do Mato Grosso indicando os locais (pontos vermelhos) onde foram 
coletadas as amostras de solo. 

 
 

As amostras de solo foram coletadas em 4 safras agrícolas, de 2012 a 

2015, no período mais chuvoso (fevereiro a abril) em áreas de algodão entre 60 

e 130 dias após o plantio, em áreas comerciais (431 fazendas), nas 7 regiões ou 

núcleo de produção do Estado, pelo Instituto Matogrossense do Algodão 

(IMAmt). As análises químicas de rotina foram realizadas no laboratório de solos 

da APROSMAT (Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso) e as 

físicas na Embrapa Instrumentação em São Carlos. A partir dessa base de dados 

inicial, foram selecionadas para o trabalho 516 amostras de solo das fazendas 

produtoras de algodão no Mato Grosso. A tabela 3 apresenta uma síntese 

estatística (valores mínimos, máximo, média, moda, desvio padrão e coeficiente 

de variação) dos atributos medidos, agrupados em parâmetros químicos e físicos 

do solo e outros (produtividade do algodão, espaçamento entre linhas de plantio 

e densidade de plantio). 
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Tabela 3 - Valores mínimos, máximos, médios, moda, desvios padrão (DP) e 
coeficientes de variação (CV%) dos atributos químicos das 1.799 amostras de 
solo coletadas no Estados de Mato Grosso. 

 

 

A conversão de unidades de cmolc dm-3 para mg dm-3, segue a equação 

4: 

𝑚𝑔 𝑑𝑚−3 =  
𝐶 𝑥  𝑀 𝑥 10

𝑣𝑎𝑙ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑐á𝑡𝑖𝑜𝑛
 

onde: 

 C = concentração em cmolc dm-3; 

 M = massa do cátion (g); 

 Fator de conversão multiplicativo = 10. 

 

Parâmetro Unidade Mínimo Máximo Média Moda DP CV	(%)

pH	água 4,8 7,5 5,9 6,1 0,4 6

fósforo 2,7 87,8 34,4 45,4 16,1 47

potássio 17,0 283,0 74,6 63,0 32,3 43

cálcio 0,70 6,20 2,97 2,90 0,75 25

magnésio 0,30 1,90 1,10 1,00 0,24 22

alumínio 0,00 0,70 0,03 0,00 0,10 318

hidrogênio 0,10 8,90 4,05 4,10 1,21 30

MOS* g	dm -3 10,7 54,2 34,8 35,8 7,0 20

soma	bases 1,2 8,2 4,3 3,8 1,0 24

CTC* 3,7 14,0 8,3 8,8 1,4 17

sat.	bases % 13,1 98,4 51,6 50,2 10,8 21

zinco 0,70 19,20 6,34 4,20 3,04 48

cobre 0,30 9,70 1,69 1,20 0,89 52

ferro 22,0 212,3 81,4 57,0 28,0 34

manganês 4,2 111,9 16,1 13,0 7,9 49

enxofre 6,0 60,6 13,9 10,3 5,7 41

boro 0,22 1,43 0,48 0,50 0,14 30

densidade g	cm -3 0,635 1,706 1,253 1,284 0,166 13

umidade 2,7 45,5 26,7 18,8 7,6 28

porosidade 35,9 76,8 53,9 49,7 6,7 12

argila 4,3 79,1 51,1 63,0 15,3 30

silte 0,0 30,7 7,6 3,7 5,7 75

areia 7,0 91,2 41,4 27,9 18,1 44

RP MPa 0,49 8,97 1,93 0,97 1,18 62

produtividade @/ha 28 417 262 280 49 19

espaçamento cm 45 90 79 90 15 18

densidade	plantio semente/m 4 70 10 9 2 23

MOS:	matéria	orgânica	do	solo;	CTC:	capacidade	de	troca	de	cátions

RP:	resistência	do	solo	à	penetração

espaçamento:	distância	entre	linhas	de	plantio;	produtividade:	em	caroço	de	algodão
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Os solos do cerrado do Mato Grosso, são na sua maioria formados de 

Latossolos, Argissolos e Neossolos, que possuem baixa fertilidade natural, alta 

acidez e saturação por alumínio, baixa CTC e a fração argila composta 

predominantemente por caulinita e óxidos de ferro e alumínio. Dessa forma, nos 

solos agrícolas há necessidade da aplicação intensiva de fertilizantes e calcário 

para a correção da acidez e neutralização do alumínio, como pode ser verificado 

na tabela 3. Do ponto de vista físico, esses solos são bem drenados e profundos, 

em geral com topografia plana e de fácil manejo mecânico devido à topografia, 

textura e mineralogia. 

De acordo com a síntese dos dados apresentados na tabela 3 verifica-se 

grande variabilidade tanto em termos dos atributos físicos como químicos do solo 

(altos coeficientes de variação) e esse é um aspecto bastante interessante no 

desenvolvimento e validação das metodologias propostas. 

Nas outras 3 áreas, as amostras foram coletadas em pontos 

georeferenciados em talhões de produção comercial de cana-de-açúcar, em 

Ibaté-SP (21°58’31.1”S 48°05’25.2”W) com 67 amostras, um talhão produtor de 

milho com 180 amostras de solo em Campo Mourão-PR (24°02’49.3”S 

52°26’58.3”W), e um talhão produtor soja em Pedra Preta-MT (16°52’41.7”S 

54°03’58.9”W), com 70 amostras (Figura 10). Nessas áreas estão sendo 

conduzidos estudos de agricultura de precisão pela Embrapa, para o manejo 

localizado com a aplicação de fertilizantes, corretivos e pesticidas à taxa variável.  
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Figura 10 - Localização das 3 áreas experimentais (talhões): cultivo de cana-de-açúcar em Ibaté-
SP (a), milho em Campo Mourão-PR (b) e Pedra Preta-PR (c), com a identificação dos locais 
onde foram coletadas amostras de solo. 

 

Fonte: Google Maps. 

 

4.2. Preparo de amostras para as análises espectroscópicas e carbono total 
no solo 
  

Todas as amostras foram secas em estufa à 40ºC (evitando perda de 

matéria orgânica) por 24 horas. Posteriormente foram separadas cerca de 10 g 

do solo seco, macerado com almofariz e pistilo e passado em peneira de 150 

mesh, para obtenção de uma granulometria fina e homogênea. 

As amostras foram armazenadas em tubos plásticos para posterior 

análise do teor de carbono (CHN), e a obtenção dos espectros por 

espectroscopia no infravermelho próximo (NIRS) e espectroscopia no 

infravermelho médio no modo de refletância total atenuada (MIRS). No caso das 

análises por fluorescência induzida por laser (FIL) e espectroscopia de emissão 

óptica com plasma induzido por laser (LIBS), foram preparadas pastilhas 

utilizando-se cerca de 300 mg de solo fino peneirado (150 mesh) com uma 

prensa hidráulica. 
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4.3. Medida de carbono total do solo por análise elementar (CHN) 
 

Foram realizadas medidas de carbono (C), hidrogênio (H) e nitrogênio (N) 

em amostras de solo fino e seco (10 mg) em cápsulas de estanho com um 

analisador elementar 2400 Series II (Perkin Elmer, EUA). Durante o processo de 

análise as amostras passam por um tubo de combustão que é rico em oxigênio 

(O2) alcançando a temperatura de 925°C, seguem para o tubo de redução, onde 

os catalizadores presentes asseguram que todo o metano (CH4) presente seja 

convertido a dióxido de carbono (CO2), que é medido por um detector de 

condutividade térmica. 

 

4.4 Análises de Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIRS) 
 

Em um tubo de vidro com fundo plano inseriu-se 2 g da amostra macerada 

(passada em peneira de 150 mesh) e efetuou-se a varredura no intervalo de 

10.000 a 4.000 cm-1, no modo de refletância difusa em um espectrômetro 

Spectrum 100N (Perkin Elmer, EUA) (Figura 11) com transformada de Fourier, 

fonte de luz de lâmpada alógena de tungstênio e detector TGS (cristal de sulfato 

de triglicina). A resolução foi de 4 cm-1 e o espectro obtido resultante foi uma 

média de 32 espectros para o intervalo medido, sendo que todas as amostras 

foram analisadas em triplicata. 

Para esta análise foi utilizado o conjunto de 516 amostras de fazendas 

produtoras de algodão do Mato Grosso. Os espectros obtidos foram utilizados 

na elaboração dos modelos de regressão multivariados, apresentados nos 

tópicos 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3. 

Figura 11 - Equipamento utilizado nas análises NIRS. 
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4.5. Análises de Espectroscopia no Infravermelho Médio (MIRS) 
 

As amostras de solo fino (passadas em peneira de 150 mesh) e seco 

foram analisadas em um espectrômetro Vertex70 (Bruker, EUA) (Figura 12) com 

fonte de cerâmica de alta energia e detector DLaTGS (L-Alanina dopada com 

sulfato de triglicina deuterada), no modo de refletância total atenuada (ATR), com 

cristal de diamante. A resolução espectral utilizada foi de 4 cm-1 com 32 médias 

por espectro no intervalo de 4.000 a 400 cm-1 e as amostras foram todas 

analisada em triplicata. 

Para esta análise foi utilizado o conjunto de 516 amostras de fazendas 

produtoras de algodão do Mato Grosso. Os espectros obtidos foram utilizados 

na elaboração dos modelos de regressão multivariados, apresentados nos 

tópicos 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3.  

Figura 12 - Equipamento utilizado nas análises MIRS. 

 

 

4.6. Análises de fluorescência induzida por laser (LIF) 
 

 As medidas de fluorescência das amostras de solo foram realizadas em 

pastilhas de solo prensadas com prensa hidráulica para aquisição dos espectros 

de emissão de Fluorescência Induzida por Laser. Para amostra, duas pastilhas 

de solo prensado foram utilizadas, sendo as análises realizadas nas duas faces 

planas das pastilhas de solo (4 espectros por amostra de solo).   

Os espectros foram adquiridos por um sistema portátil de LIF (Figura 13), 

composto de um laser de diodo com emissão em 405 nm, com potência máxima 

de 50 mW, acoplado a um cabo ótico, composto por seis fibras óticas para a 
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excitação da amostra. Tanto a fluorescência, como a refletância da amostra são 

coletados por uma fibra ótica central do mesmo cabo ótico que conduziu a 

excitação. Este sinal é conduzido até um miniespectrômetro de alta 

sensibilidade, sendo que antes de atingi-lo, o sinal é filtrado para atenuar a 

contribuição da luz refletida. A emissão da amostra é então decomposta através 

de uma grade de difração fixa e detectada por um arranjo de fotodiodos 

previamente calibrados.  

A informação espectral foi adquirida no intervalo de 430 a 800 nm, com o 

tempo de integração selecionado de 250 ms, número de médias espectrais igual 

a 5 e boxcar (suavização dos ruídos) igual a 3. A área espectral de fluorescência 

(AFIL) é então determinada para o espectro médio de cada amostra e o índice 

de Humificação (HFIL) determinado pela eq. (1), considerando o valor de 

carbono total da amostra, determinado pela técnica de análise elementar CHN. 

O conjunto de amostras 516 amostras de fazendas produtoras de algodão do 

Mato Grosso foi analisado por esta técnica com os resultados apresentados no 

item 5.3.1, e os resultados relativos aos conjuntos de amostras relativas as áreas 

de agricultura de precisão (Campo Mourão – PR, Pedra Preta – MT, Ibaté – SP) 

estão apresentados no item 5.3.2. 

 

Figura 13 - Equipamento utilizado nas análises LIF. 
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4.7. Análises de Espectroscopia de emissão ótica com plasma induzido por 
Laser (LIBS) 
 

Utilizou-se o equipamento LIBS disponível na Embrapa Instrumentação, 

para análise exploratória do conjunto de 70 amostras da área de Pedra Preta – 

MT e elaboração de curvas de calibração utilizando regressão linear para os 

macronutrientes Mg, Ca e K. 

As análises foram realizadas em um sistema LIBS customizado na 

Embrapa Instrumentação. O sistema opera com 2 fontes de laser, um de Nd:YAG 

Q-switched Brilliant (Quantel, França), operando na faixa do visível (532 nm), e 

outro de Nd:YAG Q-switched Ultra (Quantel, França), operando no infravermelho 

próximo (1064 nm) (NICOLODELLI et al., 2017). O espectrômetro echelle, 

modelo Aryelle Butterfly 400 (Lasertechnik Berlin, Alemanha) foi utilizado na 

separação dos comprimentos de onda e detecção dos sinais, operando em duas 

bandas espectrais, 175-330 nm e 275-771 nm, com uma resolução de 13-24 pm 

e 29-80 pm, respectivamente, com um detector de carga acoplado intensificado 

(ICCD) com 1024 x 1024 pixels 

O sistema foi utilizado na geometria feixe cruzado, com o laser operando 

na faixa do visível (532 nm) como laser de ablação, e o laser no infravermelho 

próximo (1064 nm) para reaquecimento. O tempo de atraso do espectrômetro foi 

de 0,5 µs, o tempo entre pulsos foi de 500 ns e a janela de integração (5 µs).  

O espectro obtido por amostra corresponde ao acúmulo de 5 pulsos de 

laser do sistema DP-LIBS, com o espectro final correspondendo a média de 60 

espectros coletados em diversas regiões de ambas as faces da pastilha de solo. 

Foi feita a seleção das linhas, cada pico foi isolado e foi corrigida a linha de base, 

então utilizou-se o ajuste lorentziano para integrar área sob o pico de emissão, 

utilizando o software LIBSsa 1.9.5. 

 

4.8. Obtenção de mapas por análise Geoestatística 
 

Nas áreas onde foram coletadas amostras de solo georreferenciadas em 

talhões de produção de cana-de-açúcar (Ibaté-SP) e milho (Campo Mourão-PR), 

foi possível se obter mapas da textura do solo (teores de argila, silte e areia), do 

teor de carbono total e do índice de humificação. 
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Para avaliar a variabilidade espacial das propriedades do solo, o ajuste do 

semivariograma experimental foi efetuado a partir dos seguintes parâmetros: 

efeito pepita (C0) que indica a dependência espacial, patamar (C0 + C) parâmetro 

que demonstra a estabilização do variograma em uma distância máxima, 

alcance (A) distância máxima onde existe dependência espacial entre os pontos 

(OLIVEIRA et al, 2013). 

Com o ajuste do semivariograma experimental, utilizou-se a técnica de 

krigagem ordinária, que consiste em estimar valores para pontos não 

observados a partir do cálculo de médias móveis entre uma quantidade de 

vizinhos próximos, com os pesos dos vizinhos determinados pelo 

semivariograma gerado (OLIVEIRA et al, 2013; OLDONI et al, 2019). 

 Ambas as análises foram realizadas utilizando o software livre Vesper 

v1.6. 

 

4.9. Análise estatística 
 

 O tratamento, pré-processamento da base de dados e elaboração dos 

modelos de predição para os atributos físicos e químicos das amostras de solo 

através das técnicas NIRS e MIRS foi feito utilizando o software livre R (R Core 

Team, 2019), todas as etapas de tratamentos de dados estão apresentadas e 

discutidas nos itens 5.2.1 e 5.2.2. 
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4.10. Fluxograma dos procedimentos experimentais e análises realizadas 

 

 Visando facilitar o entendimento das análises realizadas em cada conjunto 

de amostras apresenta-se um fluxograma descritivo dessas etapas, na Figura 

14. 

Figura 14– Fluxograma das análises efetuadas em cada conjunto de dados. 
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5. Resultados e Discussão 

5.1. Considerações sobre as amostras das áreas de produção de algodão 

no Mato Grosso 

A tabela 4 apresenta a estatística (valores mínimos, máximos, médios, 

desvio padrão e coeficiente de variação) dos atributos químicos e físicos do solo 

e a produtividade do algodoeiro de 516 amostras, selecionadas do banco de 

dados original que continha 1.799 amostras de solo de todas as regiões 

produtoras do estado do Mato Grosso. As amostras foram selecionadas para 

que representassem uma boa faixa de variação dos atributos de interesse, 

principalmente dos teores de argila, areia e de matéria orgânica. 

Tabela 4 - Estatística dos atributos químicos das 516 amostras de solo 
analisadas nas fazendas do Mato Grosso. 

Tipo Parâmetro Unidade Min. Max. Media Moda DP CV(%)  

A
tr

ib
u
to

s
 Q

u
ím

ic
o

s
 d

o
 s

o
lo

 

pH (CaCl2) - 4,2 6,9 5,3 5,3 0,3 5,8  
fósforo 

mg dm-3 
3,1 76,2 35,1 44,3 16,3 46,4  

potássio 10 283 82,3 63 36,2 44  
cálcio 

cmolc dm-3 

1,1 6 2,9 2,8 0,7 24,8  
magnésio 0,4 1,9 1,1 1 0,2 21,3  
alumínio 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 512  

carbono total g kg-1 6,4 39,6 23,7 29,1 6,3 26,6  
MOS g dm-3 10,7 49,8 31,7 31,2 7,4 23,3  

soma de bases 

cmolc dm-3 

1,7 8,2 4,2 3,9 1 23,6  
CTC 3,7 11,9 7,7 7,7 1,5 19,3  

sat.bases 18,6 91 54,6 51,6 9,5 17,4  

zinco 

mg dm-3 

0,7 17,8 6,8 6,1 2,9 42,6  
cobre 0,3 6 1,9 1,9 0,9 45,8  
ferro 36 212,3 87,9 87 30,4 34,6  

manganês 4,3 89,5 17 13,8 8,2 48,2  
enxofre 6 40,7 12,2 10,6 4,1 33,5  

boro 0,2 1,7 0,4 0,4 0,2 35,6  

A
tr

ib
u
to

s
 F

ís
ic

o
s
 d

o
 s

o
lo

 

dens. partícula 
g cm-3 

2,6 3 2,7 2,7 0 1,8  
densidade solo 0,9 1,7 1,3 1,2 0,2 12,8  

porosidade 
% 

36 66,9 52,3 60,5 6,8 12,9  
umidade  2,7 41,2 24,2 35,6 8,2 33,8  

cond. Elétrica dS m-1 0 1,9 0,6 1 0,3 46,5  
argila  

% 

4,3 79,1 46,6 61,2 18,4 39,5  
silte 0 30,7 7,1 3,7 5,3 75,6  
areia 7 91,2 46,3 51,9 20,8 44,8  

  produtividade arroba ha-1 98 426 258,9 260 54,1 20,9  
Min.: mínimo; Max.: máximo; DP: desvio padrão; CV (%): coeficiente de variação; arroba= 15kg 
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Os solos do cerrado do Mato Grosso, são na sua maioria formados de 

Latossolos, Argissolos e Neossolos, que possuem baixa fertilidade natural, alta 

acidez e saturação por alumínio, baixa CTC e a fração argila composta 

predominantemente por caulinita e óxidos de ferro e alumínio. Dessa forma, nos 

solos agrícolas há necessidade da aplicação intensiva de fertilizantes e calcário 

para a correção da acidez e neutralização do alumínio, como pode ser verificado 

na tabela 3. Do ponto de vista físico, esses solos são solos bem drenados e 

profundos, em geral com topografia plana e de fácil manejo mecânico devido à 

textura e mineralogia. 

Os Latossolos do cerrado tendem a possuir boas propriedades físicas 

apresentando alta estabilidade dos agregados do solo. Tais agregados 

presentes na fração argila podem se estabilizar pela presença de óxidos de Fe 

e Al e/ou pela matéria orgânica no solo (MOTTA et al., 2016). Apresentam 

naturalmente baixa quantidade de nutrientes necessário para plantas e 

geralmente caráter ácido, quando apresentam teores elevados de alumínio. A 

toxicidez por alumínio reduz a absorção de fósforo, cálcio e magnésio pelas 

raízes das plantas.  

Ainda segundo Sobral et al. (2015) cálcio e magnésio apresentam 

concentrações classificadas como teores médios (2,8 e 1,0  cmolc dm-3 

respectivamente). Potássio apresenta alto teor médio dentro da população 

amostral (82 cmolc dm-3). Os elevados valores de potássio se justificam pela 

importância desse nutriente para o algodoeiro, pois sua deficiência pode reduzir 

a atividade enzimática de metabolização de nitrogênio, alterar o processo de 

fotossíntese, reduzir a absorção de água, dentre outros processos, resultando 

em baixas produtividade e menor qualidade da fibra do algodão (DONG et al., 

2010; KHAN et al., 2017; PETTIGREW, 2003). O baixo valor médio para o 

micronutriente boro (0,4 mg dm-3), com nível crítico estabelecido por Lopes 

(1984) igual a 0,5 mg dm-3, pode se dar pelo uso intensivo do solo ocorrendo a 

mineralização da matéria orgânica e liberação de nutrientes (COUTO; KLAMT, 

1999), já a concentração média de cobre (1,9 mg dm-3),  zinco (6,8 mg dm-3) e 

manganês (17 mg dm-3) estão acima do nível crítico estabelecido por (LOPES, 

1984) para solos do cerrado brasileiro. 

Em função dos teores de argila, silte e areia dos solos, define-se a classe 

textural (13 classes, considerando a classificação do Sistema Brasileiro de 
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Classificação de Solos). De acordo com a classificação simplificada da Embrapa 

(2018), em 5 classes texturais (muito argilosa, argilosa, média, arenosa e 

siltosa), obtêm-se a  distribuição textural da população amostras, apresentada 

na Figura 15. Verifica-se que o algodão é cultivado majoritariamente em solos 

muito argilosos e argilosos somando 74% e apenas 9% são cultivados em solos 

arenosos evidenciando a escolha dos melhores solos pelos agricultores para o 

cultivo de algodão.  

 

Figura 15 - Distribuição das classes texturais dos solos sob plantio de algodão no Mato Grosso, 
para as 516 amostras utilizadas neste trabalho. 

 

 

5.2. Análises das amostras do Mato Grosso por espectroscopia NIR e MIR  
 

 A espectroscopia no infravermelho pode ser utilizada na elucidação de 

estruturas moleculares complexas, bem como na determinação de grupos 

funcionais e na identificação de compostos químicos. Diferentemente das 

radiações nas regiões do ultravioleta e do visível, que causam transições 

eletrônicas, a radiação no infravermelho promove alterações nos modos 

rotacionais e vibracionais das moléculas. Assim, por meio dessas técnicas 

podem ser observadas as oscilações do eixo (estiramento) e do angulo 

(deformações) das ligações entre os átomos de um grupo funcional. Esses 

grupos podem ser identificados no espectro, desde que apresentem um 

momento de dipolo (MILORI et al., 2014). 

A espectroscopia no infravermelho próximo (NIRS) e uma técnica que 

detecta as vibrações harmônicas e combinações de vibrações fundamentais. O 

termo advém da faixa espectral em que a NIRS atua, depois do vermelho, em 
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1000 até 2500 nm (BLANCO; VILLARROYA, 2002). A espectroscopia no 

infravermelho possibilita capturar variações nos tipos de solos e quantificar 

diversos atributos físicos e químicos do solo, sendo um método reprodutível e de 

fácil implementação, com baixo custo para a análise quantitativa e alto potencial 

de aplicação em medidas in-situ (DOTTO et al., 2017; MOURA-BUENO et al., 

2019). 

 A Figura 16 apresenta os espectros obtidos por NIRS de 4 amostras da 

base de dados do Mato Grosso, referentes às quatro classes texturais presentes. 

 

Figura 16- Espectros obtidos por NIRS de amostras de solo de diferentes classes texturais da 
base de dados do Mato Grosso. 

 
 

O espectro de NIRS é de difícil interpretação, visto que é formado por 

bandas de combinação e harmônicas, também por sobretons e combinações de 

vibrações fundamentais presentes na região do infravermelho médio que são 

detectadas na região do vis-NIR. As ligações O-H, C-N, N-H, C-O e C=O, são as 

que absorvem radiação no infravermelho próximo com maior intensidade 

(GERZABEK et al., 2006; RINNAN; RINNAN, 2007; STENBERG; VISCARRA 

ROSSEL, 2010). 

As bandas na primeira região de sobretom entre (6700-7200 cm-1), 

apresentam as maiores intensidades, para as 3 classes texturais do solo com 

maiores teores de argila (muito argiloso, argiloso e médio) comparativamente 

com a amostra arenosa. Isso se deve a maior intensidade do sinal atribuído à 
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água nos solos mais argilosos, presente em diversos minerais, celulose, matéria 

orgânica e principalmente ao primeiro sobretom do estiramento –OH vibracional 

da caulinita (HUNT; SALISBURY, 1970). No estudo de Viscarra Rossel e 

Behrens (2010) também foram caracterizadas bandas na região de 6901 cm-1 e 

6562 cm-1 relativas a primeira harmônica de ácidos carboxílicos e amidas 

respectivamente. 

Segundo Peng et al. (2014), as regiões do espectro que mais contribuem 

para a quantificação do carbono orgânico no solo, utilizado NIRS, estão em 1400 

nm (7143 cm-1) e 1900-2450 nm (5263-4082 cm-1). Bandas na região entre 4000 

e 4600 cm-1 que podem ser atribuídas a minerais presentes na fração argilosa 

do solo como montmorilonita e caulinita com substituição isomórfica de ferro e 

alumínio na estrutura octaédrica e também minerais contendo magnésio (PENG 

et al., 2014; POST; NOBLE, 1993). Clark e colaboradores (1990) também 

caracterizaram bandas na região de 4545 cm-1 como indicativo do mineral 

caulinita e para outros minerais como gibsita apresentando desdobramento Al-

OH juntamente com estiramentos –OH na mesma região. Já os carbonatos 

apresentam picos fracos na região próxima a 4630 cm-1 e também entre 4348 e 

4000 cm-1 e a combinação de bandas entre 4348 e 4545 cm-1 tem se mostrado 

útil para identificação de argilominerais presentes no solo. 

A espectroscopia de infravermelho médio (MIRS) quando comparada ao 

vis-NIRS pode gerar melhores resultados, quando aplicada para predições de 

propriedades químicas e mineralogia do solo. A região do infravermelho médio 

possui uma maior quantidade de regiões espectrais e as relações entre a 

radiação eletromagnética e as propriedades do solo ocorrem com maior 

intensidade no MIRS. Diferentes tipos de interações microscópicas resultantes 

de vibrações moleculares fundamentais produzem bandas fundamentais de 

minerais e elementos orgânicos na faixa de 4000 a 400 cm-1, diferentemente da 

região do infravermelho próximo onde as bandas são majoritariamente 

compostas de bandas de combinação e sobretons (JANIK et al., 1998; TERRA 

et al., 2015). A Figura 17 apresenta espectros de MIRS para 4 amostras de 

diferentes classes texturais, da base de dados do Mato Grosso. 
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Figura 17- Espectros obtidos por MIRS de amostras de solo de diferentes classes texturais da 
base de dados do Mato Grosso. 

 

 

 A região entre 3700 e 3300 cm-1 é caracterizada por estiramentos –OH 

associados a minerais argilosos que também são bandas características  de 

estiramentos –OH encontrados em álcoois e fenóis (3525 e 3619 cm-1), bem 

como caracterizar referentes a grupos NH em substâncias humicas na região 

entre 3100 – 3600 cm-1 (ELLERBROCK et al., 1999; TINTI et al., 2015). 

Na região entre 1650 e 1330 cm-1 é possível observar-se bandas de 

pequena intensidade características de vibrações acopladas de compostos 

orgânicos como carbono aromático e alifático, e também bandas de deformação 

angular de aminas secundárias (SILVERSTEIN et al., 2007; TIVET et al., 2013). 

 A região entre 1200 e 400 cm-1 apresenta bandas relacionadas a minerais 

presentes no solo. Brinatti et al., (2010), Castellano et al., (2010) e Viscarra 

Rossel et al., (2006), atribuíram bandas em 528 cm-1 a vibrações na estrutura 

octaédrica envolvendo Al3+ e deformações em ligações Si–O–Si,  em 672 cm-1 à 

estiramentos –OH da gibsita, em 740 cm-1 à translação na ligação Si–O–Al da 

caulinita e Al–OH na estrutura da gibsita,  em 914 cm-1 à desdobramentos de –

OH em minerais argilosos e na região em 1002 cm-1 à estiramentos no plano de 

ligações Si–O–Si. 

 As atribuições de bandas são em sua maioria relacionadas a minerais 

argilosos presentes no solo, o que explica a menor intensidade de absorbância 
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para a amostra com maior teor de areia (linha cinza) observado claramente na 

região 3700–3300 cm-1 para a amostra arenosa (Figura 17). 

A atribuição de bandas presentes nos espectros NIR e MIR demonstra 

que, para o conjunto de amostras selecionado, é possível a utilização de ambas 

as técnicas na elaboração de modelos de regressão multivariados visando 

predições de carbono, textura do solo e outras propriedades físico químicas 

relacionadas à presença de minerais. 

 

5.2.1. Pré-processamento espectral e remoção de outliers 
 

Primeiramente efetuou-se o pré-processamento dos espectros NIR e MIR, 

o deslocamento da linha de base dos espectros foi corrigido através da função 

‘sweep’ presente no pacote de dados “hyperSpec” da biblioteca do software R, 

Figura 18. 

 

Figura 18- Correção da linha de base nos espectros NIR e MIR. 

 

 

 A suavização dos espectros foi efetuada utilizando o algoritmo de 

Savitzky-Golay presente no pacote de dados “prospectr” (VASQUES et al., 

2010), os parâmetros adotados foram: janela espectral (w = 9) e polinômio de 

segunda ordem (p = 2), após este procedimento foi aplicada a primeira derivada 

dos espectros. O algoritmo de suavização de Savitzky-Golay é um método 

amplamente utilizado na suavização e redução de ruídos em espectros NIR e 

MIR, elevando a acurácia da estimativa de parâmetros físico químicos em solos 

(SHI et al., 2013; SILA et al., 2016). A Figura 19 apresenta exemplos de 

espectros NIR e MIR das amostras de solo de diferentes classes texturais, após 

efetuada a primeira derivada. 
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Figura 19- Primeira derivada dos espectros NIR e MIR. 

 

 

 Para redução da dimensionalidade dos dados espectrais (NIR e MIR) foi 

aplicada a análise de componentes principais (PCA). Segundo Yang et al. (2011) 

as primeiras componentes principais contém a maior parte da informação 

espectral, seguidas pelas demais componentes que podem estar associadas a 

ruídos. A tabela 4 apresenta os valores de variância acumulada para os 10 

primeiros componentes principais, observa-se que para os 4 primeiros 

componentes principais a variância acumulada para ambos os espectros (NIR e 

MIR) chega 98%, assim, foram extraídos os valores dos 4 primeiros scores para 

utilização na etapa seguinte de remoção dos outliers. 

 

Tabela 5- Variância acumulada dos espectros após análise PCA. 

NIR 

  PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 

Desvio padrão 0,007 0,006 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

Variância (%) 0,541 0,410 0,021 0,009 0,006 0,003 0,001 0,001 0,001 0,000 

Variância acumulada (%) 0,541 0,951 0,971 0,980 0,986 0,989 0,990 0,991 0,992 0,992 

MIR 

  PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 

Desvio padrão 0,046 0,018 0,005 0,004 0,004 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 

Variância (%) 0,843 0,121 0,012 0,007 0,005 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 

Variância acumulada (%) 0,843 0,964 0,976 0,983 0,988 0,990 0,992 0,994 0,995 0,996 

  

Os scores para os espectros NIR e MIR foram relacionados para cada 

propriedade do solo através da distância de Cook’s, utilizada como método de 

remoção de outliers. A distância de Cook’s é um modelo de regressão linear que 

mede a variação da distância entre pontos de uma população amostral, 

revelando quais observações (amostras) apresentam maior influência na 
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equação de regressão caso sejam removidas, demonstrando como os valores 

preditos dependem de cada observação,  sendo um método que detecta tanto 

outliers espectrais, quanto outliers na medida dos parâmetros correlacionados 

(ALTMAN; KRZYWINSKI, 2016; STEVENS, 1984). A tabela 6 apresenta a 

quantidade de amostras excluídas por atributo (propriedades do solo) para as 

das técnicas (NIR e MIR) 

Tabela 6 - Número de amostras removidas por atributo do solo pela análise de 
outliers realizada. 

Tipo Parâmetro Unidade 
nº amostras removidas 

NIR MIR 

p
a

râ
m

e
tr

o
s
 q

u
ím

ic
o

s
 d

o
 s

o
lo

 

pH (H2O) - 8 5 

fósforo 
mg dm-3 

2 2 

potássio 2 5 

cálcio 
cmolc dm-3 

6 5 

magnésio 6 4 

carbono total g kg-1 7 3 

MOS g dm-3 9 4 

soma de bases 

cmolc dm-3 

8 5 

CTC 8 5 

saturação por bases 5 4 

zinco 

mg dm-3 

9 8 

cobre 8 6 

ferro 2 3 

manganês 2 3 

enxofre 6 6 

boro 6 7 

p
a

râ
m

e
tr

o
s
 f
ís

ic
o
s
 

dens. partícula 
g cm-3 

7 2 

densidade do solo 6 3 

porosidade 

% 

3 3 

umidade volumétrica 2 2 

umidade gravimétrica 1 6 

condutividade elétrica dS m-1 3 4 

argila  

% 

3 5 

silte 4 10 

areia 1 4 

 

O limiar convencional de corte para outliers de 4/n (n = número de 

amostras) (BLATNÁ, 2006), não foi adotado devido ao baixo valor de corte obtido 

quando calculada a distância de Cook’s. Assim, calculou-se a distância de 

Cook’s para cada parâmetro, com o valor de corte para exclusão de outliers 

definido individualmente para cada parâmetro do solo. 
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5.2.2. Análise multivariada para elaboração de modelos PLS 
 

Após a etapa de remoção dos outliers, prosseguiu-se para a obtenção dos 

modelos de regressão pela análise multivariada dos parâmetros físico-químicos 

do solo, por meio do pacote “pls”  disponível no software R. A escolha do número 

de componentes (ncomp) é uma etapa importante para adequação e obtenção 

do melhor modelo, pois a escolha de um número insuficiente de componentes 

leva a perda de informações que podem ser úteis para o modelo, e a seleção de 

um número excessivo de componentes pode levar a um superajuste 

(oververfitting), influenciando negativamente o modelo e as predições para 

novos conjuntos de dados (WIKLUND et al., 2007). 

Assim, o número ótimo de componentes foi escolhido a partir da 

estabilização na variância do modelo. A tabela 7 apresenta a variância 

acumulada para os 10 primeiros componentes principais, para teor de areia nas 

medidas de MIRS. Observa-se que com 9 componentes principais a variância 

em X, que representa a variância espectral explicada pelo modelo, alcança o 

valor de 0,99 (quanto mais próximo a 1 melhor a representação dos dados) e a 

variância em Y que nesse caso representa a variância da porcentagem de areia 

explicadas pelo modelo atinge 0,882. 

 

Tabela 7 - Variância acumulada no modelo PLSR para predição da porcentagem 
de Areia com a técnica MIR 

ncomp 
Variância 

X (Refletância) Y (%Areia) 

1 0,838 0,720 

2 0,963 0,803 

3 0,967 0,857 

4 0,975 0,863 

5 0,983 0,865 

6 0,986 0,8869 

7 0,991 0,872 

8 0,993 0,876 

9 0,994 0,882 

10 0,994 0,886 

ncomp: número de componentes 

 

Diversos estudos demonstram a eficácia na utilização da espectroscopia 

NIR e MIR aliadas a regressão multivariada por mínimos quadrados (PLSR) na 
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predição e quantificação de atributos do solo (HONG et al., 2019; KNADEL et al., 

2017; NAWAR et al., 2016; VISCARRA ROSSEL, R. A. et al., 2016). A tabela 8 

apresenta os valores de r2 (coeficiente de determinação) e RMSE (raiz quadrada 

do erro quadrático médio) da validação cruzada junto com o número de 

componentes utilizado em cada modelo de regressão. 

 

Tabela 8 - Dados de ajuste da validação cruzada dos modelos obtidos por PLS 
para todos os atributos físicos e químicos do solo com as 2 técnicas de 
refletância utilizadas (NIRS e MIR). 

NIR MIR  

Atributo r2 RMSE ncomp p Atributo  r2 RMSE ncomp p b 

Areia (%) 0,83 8,70 9 46,4 Areia (%) 0,88 7,57 9 46,3 46,3 

Dens. Partícula (g cm-3) 0,81 0,02 8 2,7 Argila (%) 0,82 7,83 8 46,6 46,6 

Argila 0,78 8,60 8 46,5 Dens. partícula (g cm-3) 0,80 0,02 7 2,7 2,7 

Carbono total (g kg-1) 0,76 3,03 10 23,7 Umid. gravimétrica (%) 0,78 3,56 10 19,4 19,4 

Umid. gravimétrica (%) 0,75 3,87 9 19,4 Carbono total (g kg-1) 0,77 3,00 10 23,7 23,7 

Porosidade (%) 0,73 3,53 8 52,2 Porosidade (%) 0,76 3,33 8 52,3 52,3 

Dens. Solo (g cm-3) 0,7 0,09 8 1,3 Densidade do solo (g cm-3) 0,72 0,09 8 1,3 1,3 

Umid. volumétrica (%) 0,67 4,70 8 24,2 Umid. volumétrica (%) 0,68 4,65 8 24,2 24,2 

CTC (cmolc dm-3) 0,54 0,99 10 7,7 CTC (cmolc dm-3) 0,60 0,9 10 7,7 7,7 

MOS (g dm-3) 0,55 4,87 8 31,7 MOS (g dm-3) 0,57 4,75 10 31,7 31,7 

Potássio (mg dm-3) 0,37 27,76 6 81,7 Silte (%) 0,50 3,36 8 16,6 7,1 

Ferro (mg dm-3) 0,30 24,85 8 87,6 Potássio (mg dm-3) 0,42 26,24 8 81,2 82,3 

Soma bases (cmolc dm-3) 0,28 0,8 5 4,1 Ferro (mg dm-3) 0,31 24,72 7 87,4 87,9 

Cálcio (cmolc dm-3) 0,25 0,6 10 2,9 Soma bases (cmolc dm-3) 0,26 0,8 4 4,13 4,2 

Sat. bases (cmolc dm-3) 0,24 7,90 9 54,5 Cobre (mg dm-3) 0,22 0,73 10 1,9 1,9 

pH 0,23 0,24 9 6,1 Cálcio (cmolc dm-3) 0,24 0,60 8 2,9 2,9 

Boro (mg dm-3) 0,22 0,1 8 0,4 Magnésio (cmolc dm-3) 0,23 0,19 7 1,1 1,1 

Zinco (mg dm-3) 0,20 2,46 6 6,7 Zinco (mg dm-3) 0,20 2,48 9 6,6 6,8 

condut. elétrica (dS m-1) 0,19 0,26 7 0,6 Boro (mg dm-3) 0,21 0,1 10 0,4 0,4 

Magnésio (cmolc dm-3) 0,19 0,20 5 1,1 condut. elétrica (dS m-1) 0,15 0,26 8 0,6 0,6 

Cobre (mg dm-3) 0,18 0,74 7 1,9 Fósforo (mg dm-3) 0,15 14,98 10 35,0 35,1 

Fósforo (mg dm-3) 0,16 14,84 5 35,1 Manganês (mg dm-3) 0,09 6,04 7 16,2 17,0 

Enxofre (mg dm-3) 0,15 3,36 7 12,0 Enxofre (mg dm-3) 0,16 3,29 5 11,9 12,2 

Silte (%) 0,11 5,99 5 16,6 Sat. Bases (cmolc dm-3) 0,08 8,79 8 54,4 54,6 

Manganês (mg dm-3) 0,10 6,02 5 16,6 pH 0,08 0,27 6 6,1 5,3 

r2: coeficiente de determinação; RMSE: raiz quadrada do erro quadrático médio de validação 

cruzada; ncomp: número de componentes, p: média predita por atributo, b: média dos atributos 

medidos pelas análises de referência. 

 

 O método utilizado para validação dos modelos foi a validação cruzada 

"K-fold". O conjunto de dados é divido em K subconjuntos de tamanhos 

relativamente iguais. Assim, um subconjunto é utilizado para teste e os demais 
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para a estimativa dos parâmetros, sendo esse processo repetido 

consecutivamente até utilização de todos os subconjuntos como teste 

(BURMAN, 1989). Os estudos de  Kohavi (1995) e Borra e Ciaccio (2010), trazem 

que valores de K=10  apresentaram melhores resultados  na validação e 

estimativa de modelos , sendo portanto K=10 adotado devido ao grande número 

de amostras, na validação dos modelos deste trabalho.  

 Como foram utilizadas amostras de diversas localidades do estado do 

Mato Grosso, fazendas produtoras de algodão e tipos de solo, as amostras 

apresentam grande variação, que reflete na variabilidade dos seus atributos 

físicos e químicos. O fracionamento aleatório na base de dados poderia remover 

amostras de alta influência entre os parâmetros a serem modelados, então 

escolheu-se não dividir a base de dados em grupos de calibração (70%) e 

validação externa (30%) das amostras, como utilizado no método holdout, 

dando-se preferência assim para o método k-fold. 

Modelos com r2 ≥ 0,8 podem ser considerados com ótimo desempenho, 

bons com r2 entre 0,7 e 0,79 e razoáveis com r2 entre 0,5 e 0,69. Assim, para a 

espectroscopia NIR os atributos areia (r2=0,83; RMSE=8,70) e densidade das 

partículas do solo (r2=0,81; RMSE=0,02) apresentaram ótimos desempenhos.  

Argila (r2=0,78; RMSE=8,60), carbono total (r2=0,76; RMSE=3,03), umidade 

gravimétrica (r2=0,75; RMSE=3,87), porosidade (r2=0,73; RMSE=3,53) e 

densidade do solo (r2=0,7; RMSE=0,09) tiveram desempenhos bons. Umidade 

volumétrica (r2=0,67; RMSE=4,7), CTC (r2=0,54; RMSE=0,99), matéria orgânica 

do solo (r2=0,55; RMSE=4,87) foram considerados de médio desempenho, para 

os demais parâmetros os desempenhos dos modelos foram considerados ruins 

(r2 ≤ 0,49).  

Para a espectroscopia MIR os atributos areia (r2=0,88; RMSE=7,57), 

argila (r2=0,82; RMSE=7,83), densidade das partículas (r2=0,80; RMSE=0,02) 

apresentaram modelos com ótimos desempenhos. Umidade gravimétrica 

(r2=0,78; RMSE=3,56), carbono total (r2=0,77; RMSE=3,00), porosidade 

(r2=0,76; RMSE=3,33) e densidade do solo (r2=0,72; RMSE=0,09) tiveram 

desempenhos bons. Umidade volumétrica (r2=0,68; RMSE=4,65), CEC (r2=0,60; 

RMSE=0,09), matéria orgânica do solo (r2=0,57; RMSE=4,75) e silte (r2=0,50; 

RMSE = 3,36) tiveram desempenhos razoáveis. Os demais parâmetros os 

desempenhos foram considerados ruins. 
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De um modo geral, verificou-se que espectroscopia MIR forneceu 

melhores resultados que a espectroscopia NIR, como também verificado por 

outros trabalhos, como de STENBERG; VISCARRA ROSSEL, (2010). Isso se 

deve a uma maior quantidade de bandas na região MIR, maior especificidade e 

intensidade do sinal e grande interação entre a radiação MIR e a fração 

mineralógica do solo (JANIK et al., 1998; VISCARRA ROSSEL et al., 2006). No 

caso da NIRS somente os modelos para areia e densidade de partícula foram 

classificados como ótimos e para MIRS foram obtidos modelos com ótimos 

desempenhos para areia, argila, densidade das partículas, e também obteve-se 

um modelo para porcentagem de silte classificado como de desempenho 

razoável. Propriedades físicas do solo como porosidade umidade gravimétrica e 

volumétrica e densidade do solo também apresentaram bons modelos de 

predição, devido a sua correlação a textura do solo. 

A predição de macro e micronutrientes no solo depende diretamente da 

associação e correlação com as frações minerais presentes, sendo predições de 

segunda ordem, ou seja, indiretas (STENBERG; ROSSEL, 2010; TERRA et al., 

2015). Para as 2 técnicas de refletância utilizadas as validações dos modelos 

para os atributos químicos foram sempre inferiores aos atributos físicos do solo. 

Para os macro e micronutrientes do solo (P, K, Ca, Mg, B, Fe, Zn, Cu e Mn), pH, 

soma de bases e saturação por bases não foram obtidos modelos com 

classificações ótimas ou boas (r2 > 0,7) utilizando a regressão por mínimos 

quadrados parciais (PLS). No trabalho de Terra et al. (2015) foram obtidos 

modelos com bons desempenhos para alumínio e CTC, e valores médios para 

Ca, Mg, Cu, Mn, soma de bases e pH em água, utilizando espectroscopia MIR 

com algoritmo de regressão SVM (Support Vector Machine). 

 

5.2.3. Modelos de classificação para solos com alta e baixa e produtividade 

 

Nesta seção utilizou-se a espectroscopia NIR e MIR para elaboração de 

um modelo de classificação capaz de predizer solos que apresentem alta e baixa 

produtividade. Para análise de agrupamento (cluster), após revisão de literatura, 

foram selecionados atributos que influenciam na produtividade do algodoeiro e 

os valores da produtividade de cada área. Os atributos selecionados nessa 
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análise foram produtividade, teores de areia, carbono total, potássio, umidade 

gravimétrica, CTC e densidade das partículas do solo. 

O potássio (K) é um dos nutrientes essenciais para o crescimento e 

desenvolvimento de plantas, sua deficiência em culturas de algodão pode levar 

a redução da taxa fotossintética da planta, redução da metabolização enzimática 

de nitrogênio, redução na absorção de água, entre outros, resultando em uma 

menor qualidade de fibra e redução da produtividade. Assim, o algodoeiro é uma 

planta que requer K em elevadas quantidades quando comparada a outras 

(KHAN et al., 2017; SHAHZAD et al., 2019). Elms et al. (2001) observaram que 

a produtividade do algodoeiro no campo correlaciona-se positivamente com a 

capacidade de troca catiônica (CTC). Porém Varco (2000) verificou que solos 

com alta CTC (acima de 25 cmolc dm-3) são capazes de absorver grandes 

quantidades de potássio,  reduzindo sua disponibilidade para planta. O carbono 

orgânico do solo é um componente importante quando se avalia a qualidade da 

fibra e produtividade do algodão, a avaliação da concentração e composição de 

carboidratos nas plantas atuam como bons indicadores (SAINJU et al., 2007; 

ZHAO; OOSTERHUIS, 2002).   

A produtividade do algodão também é influenciada diretamente pela 

umidade e textura do solo. Jalota et al (2006) avaliaram a  produtividade relativa 

ao consumo de água (CWP), testando a redução da irrigação de 300 para 75 

mm em solos de diferentes classes texturais, verificaram a redução da CWP em 

14 , 4 e 1% respectivamente, evidenciando que solos com maior teor  de argila 

apresentam melhor retenção de água, sofrendo menor influência quando houver 

déficit hídrico na plantação.  

As amostras foram agrupadas (clusters) através dos métodos de 

classificação por cluster k-means (pacote ‘fpc’) e Fuzzy (pacote ‘frbs’) do 

software R. A classificação pelo método k-means particiona o conjunto de 

amostras em clusters ou grupos que possuem propriedades semelhantes, onde 

cada amostra irá pertencer ao grupo por proximidade do centroide mais próximo. 

Já a classificação por Fuzzy gera graus de pertencimento aos grupos (entre 0-

1), sendo que quanto mais próximo a 1, maior a similaridade e o pertencimento 

ao grupo (RIZA et al., 2015). A tabela 9 apresenta o número de amostras, junto 

com a estatística para cada parâmetro adotado, em cada cluster para ambas as 

classificações. 
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Tabela 9 - Estatística após classificação pelos métodos k-means e Fuzzy. 

Fuzzy 

 

Cluster 1  
(baixa produtividade) 

Cluster 2  
(alta produtividade) 

 Número de amostras = 190 Número de amostras = 325 

  Min. Max. Med. DP Min. Max. Med. DP 

Produtividade (@ ha-1) 98 406 240,73 52,28 110 426 268,7 53,97 

Areia (%) 32,3 91,2 68,88 14,1 7 63,03 33,03 9,66 

Carbono total (g kg-1) 6,4 33,6 18,49 5,96 10,85 39,55 26,78 4,17 

K (mg dm-3) 10 152 59,13 26,22 21 283 95,41 34,89 

umid. gravimétrica (%) 2,12 26,21 11,57 4,95 7,62 34,77 24,03 4,76 

CTC (cmolc dm-3) 3,7 9,2 6,42 1,03 5,5 11,9 8,41 1,21 

Dens. partícula (g cm-3) 2,61 2,76 2,66 0,03 2,66 2,96 2,74 0,04 

k-means 

 

Cluster 1  
(baixa produtividade) 

Cluster 2  
(alta produtividade) 

 Número de amostras = 182 Número de amostras = 333 

  Min. Max. Med. DP Min. Max. Med. DP 

Produtividade (@ ha-1) 98 406 241,15 49,8 110 426 268,4 53,96 

Areia (%) 32,3 91,2 69,85 13,58 7 63,03 33,48 10,01 

Carbono total (g kg-1) 6,4 33,6 18,23 5,88 10,85 39,55 26,73 4,16 

K (mg dm-3) 10 152 59,38 25,49 21 283 94,55 35,08 

umid. gravimétrica (%) 2,12 26,21 11,4 4,75 7,62 34,77 23,86 4,86 

CTC (cmolc dm-3) 3,7 9,2 6,38 0,98 5,5 11,9 8,39 1,2 

Dens. partícula (g cm-3) 2,61 2,76 2,66 0,03 2,66 2,96 2,74 0,04 

 

Para ambas as metodologias de classificação (k-means e Fuzzy) foi 

obtido um número ótimo de clusters igual a 2. As áreas de baixa produtividade 

foram convencionadas como cluster 1 e áreas de alta produtividade como cluster 

2. Nota-se que não há diferenças significativas entre os dois métodos de 

classificação, como pode ser verificado por exemplo para a produtividade média 

de algodão (cluster 1: 240 arroba ha-1 para k-means e 241 arroba ha-1 para 

Fuzzy; cluster 2: 268,7 arroba ha-1 para k-means e 268,4 arroba ha-1 para Fuzzy). 

Entretanto, entre os 2 clusters observa-se valores bem distintos para as 

produtividades médias (241 e 268), e quando analisada a Figura 20 nota-se 

claramente que o cluster 2 para classificação por Fuzz e Kmeans apresenta 

maior contagem no número de amostras para áreas que apresentam 

produtividade acima de 300 arroba ha-1. 
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Figura 20 - Histogramas dos clusters 1, de menor produtividade (superior) e 2, de maior 
produtividade (inferior) utilizando as técnicas de agrupamento Fuzzy e k-means. 

 
 

 Os atributos do solo que influenciam positivamente a cultura de algodão 

apresentaram valores médios superiores no Cluster 2 para ambas as técnicas 

de agrupamento (C ~ 26 g Kg-1; K ~ 95 mg dm-3, Umidade ~ 24 % e CTC ~ 8,4 

cmolc dm-3) do que no Cluster 1 (C ~ 18 g Kg-1; K ~ 59 mg dm-3, Umidade ~11,5 

% e CTC ~ 6,4 cmolc dm-3). No caso da porcentagem de areia no solo ocorreu 

um efeito inverso (Cluster 1: 69%; cluster 2: 33%), uma vez que a produtividade 

do algodoeiro é menor em solos com maiores teores de areia. A densidade das 

partículas do solo também influenciou positivamente na produtividade, pois foi 

maior no cluster 2 (2,74 g cm-3), provavelmente devido aos teores mais elevados 

de óxidos de ferro e argila desse cluster. 

 Com as amostras agrupadas nos dois clusters, utilizou-se os espectros 

NIR e MIR aliados a regressão por árvores de decisão (técnica de Random 

Forest) no modo de classificação, para verificar se com a informação contida no 

espectro seria possível o acerto das amostras em seu respectivo grupo (alta ou 

baixa fertilidade). O método de classificação por árvores de decisão divide a 

informação espectral (variáveis independentes) em várias árvores de decisão e 

cada árvore irá possuir um peso dentro do modelo, assim, cada árvore irá votar 

para decidir a qual classe a amostra irá pertencer (BREIMAN, 2001). O número 

de árvores adotado na etapa de classificação foi igual a 500, e utilizou-se a 

primeira derivada dos dados espectrais NIR e MIR. A tabela 10 apresenta os 

resultados de classificação com o erro associado. 
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Tabela 10 - Classificação por cluster de baixa (1) e alta produtividade (2) por 
Random Forest. 

k-means NIR k-means MIR 

cluster 1 2 
Erro de 

predição (%) 
cluster 1 2 

Erro de 
predição (%) 

1 138 44 24 1 153 29 16 

2 17 316 5 2 15 318 5 

Fuzzy NIR Fuzzy MIR 

cluster 1 2 
Erro de 

predição (%) 
cluster 1 2 

Erro de 
predição (%) 

1 139 51 27 1 161 29 15 

2 21 304 6 2 20 305 6 

 

 A espectroscopia MIR apresentou menores erros na classificação por 

árvores de decisão tanto pelo agrupamento por k-means quanto para o método 

Fuzzy. O método k-means por MIR classificou erroneamente 29 amostras no 

cluster 1 (baixa produtividade) e 153 amostras corretamente, com erro de 

classificação de 16%. Para as áreas de alta produtividade (cluster 2) foram 

classificadas erroneamente 15 amostras e 318 corretamente, com erro de 

classificação de 5%. 

O método Fuzzy por MIR apresentou resultados similares, classificando 

erroneamente 29 amostras no cluster 1 (baixa produtividade) e 161 

corretamente, com erro de classificação de 15%. Para as áreas de alta 

produtividade (cluster 2) foram classificadas erroneamente 20 amostras e 318 

corretamente, com erro de classificação de 5%. 

Os resultados demonstram a eficácia na utilização de análises 

espectroscópicas NIR e MIR para classificação de áreas de alta e baixa 

produtividade no cultivo de algodão. Esta abordagem pode ser útil para a seleção 

dos atributos que mais impactam na produtividade e na definição de estratégias 

de manejo, como adubação, seleção de área com menores teores de areia, 

maior precipitação dentre outros, visando o aumento da produtividade do 

algodoeiro. 
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5.3. Aplicação da Fluorescência Induzida por Laser  

 

A maioria dos estudos utilizando a técnica de fluorescência induzida por laser 

(LIF) em solos têm sido realizados para mostrar alterações na qualidade da 

matéria orgânica do solo (MOS) em diferentes sistemas de manejo e sua 

variação na profundidade (TIVET et al., 2013). Nesta seção o índice de 

humificação da MOS (HLIF) foi utilizado para se avaliar o efeito da textura do 

solo no HLIF. Ou seja, pretende-se avaliar se o HLIF pode ser aplicado em solos 

de diferentes tipos, regiões e manejos para uma mesma cultura (algodão) em 

uma escala de estado (Mato Grosso), como também em áreas contínuas 

(talhões) em função da variabilidade do solo (estudos de agricultura de precisão). 

 

5.3.1. Estudo do HLIF nas fazendas algodoeiras do Mato Grosso 
 

Segundo Milori et al. (2006), o espectro de fluorescência adquirido no 

intervalo de comprimento de onda de 430-800 nm indica a presença de carbono 

em estruturas mais complexas ou rígidas como anéis aromáticos e quinonas. 

Assim, a fluorescência de uma amostra de solo está ligada diretamente a 

estrutura e grau de decomposição da matéria orgânica presente no solo. A 

Figura 21 apresenta espectros de fluorescência de 5 amostras de solo que 

abrangem toda a variação textural do conjunto de dados, das áreas de produção 

de algodão no Mato Grosso. 

Figura 21- Espectros de fluorescência induzida por laser 
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Segundo Xavier et al. (2019) anéis aromáticos em estruturas com alta 

conjugação de elétrons, ligações organometálicas, grupos carbonila e carboxila 

são responsáveis pela a intensa excitação na região entre 500-650 nm, como 

observado na Figura 21. A tabela 11 apresenta os resultados das áreas de 

fluorescência, dos índices de humificação (HLIF), desvio padrão e erro padrão, 

das 516 amostras analisadas (estado do Mato Grosso), agrupadas pelas classes 

texturais muito argilosa (147 amostras), argilosa (237 amostras), média (84 

amostras) e arenosa (48 amostras). 

 

Tabela 11 - Análises dos espectros de fluorescência das 516 amostras de solo 
do MT, separadas por classes texturais. 

Textura N 
C DP Área LIF DP 

ALIF 
Erro 
ALIF 

HLIF 
DP 

HLIF 
Erro 
HLIF g kg-1 C (g kg-1) (ALIF) 

Muito argilosa 147 27 4 37772 18086 1492 1410 686 57 

Argilosa 237 25 5 44529 21871 1421 1808 915 59 

Média 84 19 6 41321 19370 2113 2368 1625 177 

Arenosa 48 13 4 47484 7914 1142 3878 1247 180 

N: número de amostras; C: carbono total; DP: desvio padrão da média; Erro: DP/√𝑁 

 

  A média das áreas de fluorescência para textura muito argilosa, argilosa, 

média e arenosa, são respectivamente: 37.772, 44.529, 41.321, 47.484. A Figura 

22 apresenta o gráfico de ALIF para as 4 classes texturais e o resultado do teste 

de significância estatística pelo Teste de Tukey a 95% (α = 0,05). Apesar da 

tendência verificada de aumento de ALIF para solos mais arenosos, essas 

diferenças não são todas estatisticamente significativas a 95%. Verifica-se 

diferenças estatísticas entre a classe muito argilosa com argilosa e arenosa. 
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Figura 22- Médias de ALIF para os conjuntos de amostras de solos do Mato Grosso nas 4 classes 
texturais existentes e a análise de significância estatística pelo teste de Tukey a 95%. As barras 
indicam os desvios padrão da média. 

 
a,b: Letras iguais para comparações que não apresentam diferenças significativas. 

 

O gráfico entre ALIF e o teor de areia do solo para todas as 516 amostras 

de solo reforça essa falta de correlação entre ALIF e textura, com coeficiente de 

determinação r2 = 0,0294 (Figura 23). As amostras muito argilosas estão 

representadas pela cor vermelha, argilosas (azul claro), textura média (amarela) 

e arenosas (cinza). 

 

Figura 23 - Correlação entre ALIF e a porcentagem de areia do solo para as 516 amostras do 
MT. As diferentes classes texturais são representadas por círculos de diferentes cores. 
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Já para o índice de humificação HLIF, onde a área de fluorescência ALIF 

é dividida pelo carbono total no solo, verifica-se que HLIF aumenta com o 

aumento da porcentagem de areia do solo, como pode ser observado na Figura 

24. O valor médio do HLIF para os solos da classe muito argilosa foi de 1410, 

seguido pelos solos argilosos (HLIF=1808), de textura média (HFIL=2368) e 

arenosos (HFIL=3878).  O Teste de Tukey a 95% (α = 0,05) indica diferenças 

estatísticas significativas de HLIF para as quatro classes texturais. 

 A correlação entre HLIF e textura fica mais evidente quando se 

correlaciona HFIL com a porcentagem de areia para as 516 amostras (Figura 

25), com o coeficiente de determinação r2 alcançando o valor de 0,3058, ou seja, 

muito superior à correlação entre ALIF e areia. 

 

Figura 24- Médias de HLIF para os conjuntos de amostras de solos do Mato Grosso nas 4 classes 
texturais existentes. As barras indicam os desvios padrão das médias. 
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Figura 25- Correlação entre HLIF e a porcentagem de areia do solo para as 516 amostras do 
MT. As diferentes classes texturais são representadas por círculos de diferentes cores. 

 
 

No estudo de Favoretto et al. (2008) foi constatado que a fração argila (<2 

µm) do solo apresenta menor grau de humificação do que a fração areia (20-53 

µm). Martins et al. (2011) também avaliaram o HLIF nas frações do solo (areia, 

silte e argila) verificando que a fração argila apresentou menor HLIF do que as 

demais frações. Segundo Favoretto et al. (2008), a matéria orgânica do solo se 

estabiliza na fração argila devido a proteção física gerada pelas interações 

organo-minerais. Assim os resultados obtidos com as amostras do Mato Grosso 

(Figuras 24 e 25) estão em acordo com os resultados obtidos por esses autores. 

 Verificou-se também as correlações do HLIF com outros parâmetros 

físicos e químicos do solo, além da também a produtividade do algodoeiro. A 

tabela 12 apresenta os coeficientes de correlação de Pearson (ρ) dessas 

correlações. 

 

Tabela 12- Coeficiente coeficientes de correlação de Pearson para diversos 
atributos do solo. 

Atributo unidade ρ 
 
 

unidade ρ  unidade ρ 

MOS g dm-3 -0,48 P 
mg dm-3 

0,29 B 

mg dm-3 

-0,03 

Argila 
% 

-0,55 K -0,36 Zn -0,13 

Silte -0,26 Ca 
cmolc dm-3 

-0,33 Cu 0,01 

Soma Bases 
cmolc dm-3 

-0,34 Mg -0,32 Fe 0,11 

CTC -0,48 S mg dm-3 -0,24 Mn -0,02 

Produtividade arroba ha-1 -0,19             

 

y = 33,269x + 436,29
R² = 0,3058
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Os principais coloides que compõem o solo e que são responsáveis pela 

capacidade de troca de catiônica (CTC) são argilas minerais, substâncias 

húmicas e óxidos de Fe e Al (Ronquin, 2010). A CTC é representada pela 

quantidade de cátions retidos a superfícies desses materiais em condição 

permutável (Ca2+, Mg2+, K+, Al3+). A CTC juntamente com a matéria orgânica do 

solo, apresentaram os maiores valores de r2 (0,26) dentre todos os atributos do 

solo correlacionados com HLIF. Para os macro e micronutrientes do solo as 

correlações foram muito baixas, concluindo-se que a técnica LIF não apresenta 

resposta direta ou indireta à presença de tais espécies. Também não foi possível 

observar relação entre HLIF e a produtividade do algodoeiro. 

  A técnica HFIL tem sido utilizada por  diversos autores (BORDONAL et 

al., 2017; DOS SANTOS et al., 2015; RAPHAEL et al., 2016; TIVET et al., 2013) 

para avaliação da qualidade dos solos e da matéria orgânica presente, 

considerando o manejo do solo (plantio direto e convencional comparados com 

área de mata nativa), ou diferenças ao longo do perfil da profundidade do solo. 

Os resultados têm mostrado que no plantio convencional ocorrem perdas 

maiores da fração lábil da MOS e o plantio direto atua na estabilização da MOS 

ao longo do perfil, por incorporar e manter uma quantidade maior de matéria 

orgânica no solo. 

 Os resultados obtidos no presente trabalho contribuem no estudo da 

aplicação da técnica LIF, diferindo dos demais estudos, que normalmente 

utilizam amostras de uma mesma área com manejo definido, por utilizar grande 

quantidade de amostras (516) provenientes de diferentes localidades do estado 

do Mato Grosso, com diversos tipos de tratamentos (adubação, correção da 

acidez do solo, tipo de manejo, entre outros). Demonstrando a aplicabilidade do 

índice HLIF em áreas heterogêneas, evidenciando a influência da textura do solo 

na estabilização da matéria orgânica, e verificando também a utilidade da técnica 

LIF na avaliação da qualidade do solo. 

 

5.3.2. HFIL aplicado em áreas de agricultura de precisão 
 

O índice de humificação foi avaliado nas três áreas de agricultura de 

precisão, em Ibaté-SP (67 amostras), Campo Mourão-PR (180 amostras) e 

Pedra Preta-MT (70 amostras). A tabela 13 apresenta uma síntese estatística 
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das porcentagens de argila, silte e areia, teor de carbono total, área de 

fluorescência e HLIF, com os valores mínimos, máximos, desvios padrão (DP) e 

coeficientes de variação (CV%) para as 4 áreas de estudo. 

Tabela 13 - Estatística (valores mínimos, máximos, médios, desvios padrão-DP 
e coeficientes de variação-CV%) dos teores de argila, silte, areia, carbono total 
(Ct) área FIL (ALIF) e índice de humificação HLIF para 3 áreas experimentais 
(Ibaté, Pedra Preta e Campo Mourão). 

 

Dentre as 3 áreas analisadas, a maior variação de textura foi para a área 

de Campo Mourão-PR (CV da areia de 36%), com 73% das amostras 

classificadas como argilosas, 3% muito argilosos e 4% textura média. Seguido 

da área de Ibaté-SP (CV da areia de 21%), onde 86% dos solos são argilosos e 

13% apresentam textura média. Já a área de Pedra Preta apresentou textura 

homogênea, com 79% das amostras classificadas como argilosas e 21% muito 

argilosas, com o menor coeficiente de variação de areia (8%). As distribuições 

das classes texturais dos solos nos 3 talhões estudados são apresentadas na 

figura 26. 
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Figura 26 - Distribuição das classes texturais dos solos para os talhões cultivados com cana-de-
açúcar, em Ibaté-SP (a), com soja, em Pedra Preta-MT (b) e com milho, em Campo Mourão-PR 
(c). 

 
 

A Figura 27 apresenta as correlações entre HLIF e o teor de areia para as 

3 áreas estudadas. Os coeficientes de determinação (r2) obtidos foram de 0,59; 

0,42 e 0,02 para as áreas de Ibaté, Campo Mourão e Pedra Preta, 

respectivamente. Observa-se que as áreas com as melhores correlações entre 

HFIL e areia são aquelas com maior variabilidade na textura (Ibaté e Campo 

Mourão). Essas duas áreas apresentaram coeficientes de determinação linear 

maiores que o conjunto de 516 amostras coletadas em diferentes áreas de 

produção de algodão no Mato Grosso (r2=0,31). Assim, verifica-se claramente 

que altas variações no teor de areia no solo causam altas variações nos HLIF, o 

que pode ser observado tanto pelos valores de r2 como também pelos 

coeficientes angulares das equações, que foram de 23,1 e 10,2 para as áreas 

de Ibaté e Campo Mourão, respectivamente. Já para a área de Pedra Preta-MT 

não foi observada dependência entre HLIF e areia, provavelmente devido à baixa 

variação na textura do solo (CVareia = 8%), que não reflete em alterações 

significativas no HLIF. 
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Figura 27 - Correlação do HFIL com o teor de areia do solo para as amostras talhão de cana-de-
açúcar em Ibaté-SP (a), Pedra Preta-MT (b), Campo Mourão-PR (c). 

 
 

 Para elaboração dos mapas da textura, carbono total e HLIF por técnicas 

de krigagem (geoestatistica) realizou-se inicialmente os ajustes dos 

semivariogramas. O semivariograma permite representar quantitativamente a 

variação de uma propriedade do solo distribuída espacialmente, onde a 

dependência espacial é representada pela relação da variância em função da 

distância. Quando há dependência espacial, a semivariância aumenta até 

estabilizar-se  atingindo um patamar (CAMARGO, 1998; OLIVEIRA et al, 2013). 

Os semivariogramas foram calculados e ajustados utilizando modelo 

exponencial e a interpolação dos dados foi feita por krigagem ordinária, utilizando 

software Vesper 1.6. Segundo Oliveira et al. (2013), a krigagem é um método 

que introduz médias móveis para estimar valores não observados dentro do 

espaço amostral, permitindo a geração de mapas para vizualização das 

observações de forma contínua.  

 As amostras da área de Ibaté, apresentaram dependência espacial para 

textura (é apresentado o mapa da porcentagem de areia), do carbono total e 

HLIF, na análise geoestatística, possibilitando a geração dos mapas com valores 

interpolados (Figuras 28a,b,c). Verifica-se um decréscimo gradual no teor de 
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areia da base para o topo do mapa enquanto o carbono total no solo aumenta. 

O teor de areia variou de 24 a 58%, enquanto o carbono total variou de 10 a 16 

g kg-1 (Tabela 13). O índice de humificação HLIF variou de 641 a 1416, 

acompanhando a tendência espacial da areia no solo, ou seja, quanto maior o 

teor de areia, maior o HLIF. Assim, como uma estratégia de manejo, podem ser 

recomendadas práticas com o plantio direto ou a utilização de adubos verdes na 

renovação da cana, visando o aumento do teor de matéria orgânica nas regiões 

com HLIF mais elevados. 

 

Figura 28 - Mapas interpolados por krigagem geoestatística para areia (a), carbono total (b) e 
HLIF (c) no talhão de cana-de-açúcar em Ibaté-SP. 

 
 

 A Figura 29 apresenta os mapas de distribuição espacial do carbono total, 

porcentagem de areia no solo e HLIF, no talhão de milho em Campo Mourão-

PR, obtidos pela krigagem.  O teor de carbono total variou de 12 a 29 g kg-1, e a 

porcentagem de areia de 14 a 61%, sendo a maior variação de textura entre as 

3 áreas de agricultura de precisão estudadas. Nota-se que do mesmo modo que 

a área de Ibaté, o carbono total no solo nessa área aumenta com o decréscimo 

da porcentagem de areia (da esquerda para direita, Figura 29a,b). Com relação 

ao HIFL (Figura 29c) verifica-se que a região com maior porcentagem de areia 

(região amarelada, na diagonal à esquerda na Figura 28b) apresenta os maiores 

índices de humificação, entre 1.471 e 880 (tonalidade entre amarelo e azul claro). 

Da mesma forma como já mencionado para o caso anterior (cana-de-açúcar), 

estratégias de manejo devem considerar práticas conservacionistas localizadas, 

visando o aumento dos teores de MOS nas regiões mais arenosas do talhão. 
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Figura 29- Mapas interpolados por krigagem geoestatística para carbono total (a), porcentagem 
de areia no solo (b) e HLIF (c) no talhão de milho em Campo Mourão-PR. 

 

 

 A Figura 30 apresenta o mapa de produtividade de milho no talhão de 

Campo Mourão. Mesmo utilizando um manejo do solo adequado no talhão 

(plantio direto), verifica-se uma tendência de diminuição da produtividade nas 

áreas mais arenosas (setor esquerdo com coloração azul no mapa), além de 

uma região próxima à borda direita inferior com manchas azuis. Apesar do efeito 

evidente da textura do solo e em menor grau do índice HLIF, na produtividade, 

a sua distribuição espacial no talhão deve-se também a outros fatores químicos 

e físicos do solo e que devem ser melhor investigados. Nota-se que devido ao 

bom manejo do talhão, o setor inferior que apresenta maior HLIF entre 880 - 

1471 (Figura 29c), também apresenta alta produtividade (entre 100 - 140 arroba 

ha-1) evidenciado pela coloração entre amarelo e verde (Figura 30), também, o 

setor superior direito que apresenta em média os menores valores de HLIF 

(Figura 29c) coincide com uma região de alta produtividade na Figura 30 

(predominância verde/amarela). Com o mapa HLIF incorporando e refletindo as 



72 

 

variações de textura e carbono no solo em uma única medida, e trazendo 

informação de como o manejo deste solo está influenciando na produtividade 

agrícola. 

 

Figura 30- Mapa da produtividade do milho no talhão de Campo Mourão-PR. 
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5.4. Análise das amostras do talhão de Pedra Preta por DP-LIBS 

 

A técnica DP-LIBS foi empregada nas amostras da área de Pedra Preta-

MT, visando o desenvolvimento de uma metodologia para quantificação dos 

macronutrientes Ca, K e Mg em amostras de solo. A Figura 31 apresenta o 

espectro LIBS na faixa espectral de 250 a 771 nm para uma amostra. 

 

Figura 31- Espectro LIBS de amostra de solo em área de produção de soja, em Pedra Preta-MT. 

 
 

 A identificação das linhas de emissão dos elementos de interesse (Ca, K 

e Mg) foi realizada utilizando-se como referência a base de dados NIST (National 

Institute of Standards and Technology). Para tanto, selecionaram-se linhas que 

não apresentavam interferências de outros elementos e que exibiam as maiores 

intensidades, fornecendo maior seletividade e sensibilidade para quantificação 

desses elementos. 

Alguns critérios utilizados para seleção das linhas espectrais foram: i) 

linhas relativas a transições proibidas foram desconsideradas; ii) escolha das 

linhas de maior intensidade relativa e, consequentemente, maior sensibilidade 

ao elemento de interesse; iii) utilização do valor do coeficiente de Einstein, 

parâmetro que reflete a probabilidade de uma transição ocorrer; e iv) seleção da 

menor energia, em eV, necessária para ocorrer uma transição, pois quanto maior 



74 

 

a energia menor a probabilidade da transição ocorrer (HAHN; OMENETTO, 

2012). 

A tabela 14 apresenta os comprimentos de onda observados para as 

linhas do espectro na faixa do visível, os comprimentos de onda da base de 

dados NIST (utilizados como referência na busca de linhas), o coeficiente de 

Einstein, a intensidade relativa das linhas e a energia mínima necessária para 

transição ocorrer em eV. Para o cálcio foram identificadas três linhas para o 

cálcio atômico (Ca I) (393,37; 422,69 e 643,90 nm) e uma linha para cálcio no 

primeiro estado de ionização (Ca II) (396,86 nm). Para a seleção das linhas para 

o magnésio foram identificadas duas referentes ao primeiro estado de ionização 

(Mg II) (279,56 e 280,28 nm) e uma linha referente a magnésio atômico (Mg I) 

em 285,21 nm. Para o potássio foram identificadas duas linhas atômicas (K I), 

em 766,53 nm e 769,92 nm. 

 

Tabela 14 - Linhas de referência (NIST), observadas, coeficientes de Einstein, 
intensidades relativas e energia das linhas para quantificação de cálcio, potássio 
e magnésio com técnica de LIBS. 

Elementos 
Comprimento de onda (nm) Coef. de Intensidade  Energia 

NIST Observado Einstein (s-1) relativa eV 

Ca I 393,37 393,38 1,47E+08 230 3,15 

Ca II 396,85 396,86 1,40E+08 220 3,12 

Ca I 422,67 422,69 2,18E+08 50 2,93 

Ca I 643,9 643,94 5,30E+07 35 4,45 

Mg II 279,55 279,56 2,60E+08 13 4,43 

Mg II 280,27 280,28 2,57E+08 12 4,42 

Mg I 285,21 285,22 4,91E+08 50 4,35 

K I 766,48 766,53 3,78E+07 25 1,62 

K I 769,9 769,92 3,73E+07 24 1,6 

 

As Figuras 32, 33 e 34 apresentam os picos selecionados para o cálcio, 

magnésio e potássio respectivamente. As áreas dos picos identificados são 

correlacionadas com as concentrações dos elementos obtidos por análise 

convencional (determinação por Espectrometria de absorção atômica e 

fotometria de chama, análises efetuadas na UNESP Campus Botucatu-SP pelo 

Departamento de solos e recursos ambientais), para obtenção de curvas de 

calibração, considerando os picos selecionados para os 3 elementos. 
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Figura 32 - Picos do cálcio obtidos pela técnica LIBS para uma amostra de solo nas linhas 
selecionadas e apresentadas na Tabela 14. 

 

 
Figura 33 - Picos do magnésio obtidos pela técnica LIBS para uma amostra de solo nas linhas 
selecionadas e apresentadas na Tabela 14. 
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Figura 34 - Picos do potássio obtidos pela técnica LIBS para uma amostra de solo nas linhas 
selecionadas e apresentadas na Tabela 14. 

 

 

 A tabela 15 apresenta uma síntese estatística (valores máximos, mínimos, 

médias, desvios padrão e coeficientes de variação) para as concentrações de 

cálcio, magnésio e potássio para as 70 amostras da área de Pedra Preta-MT. Os 

valores de referência foram obtidos seguindo o protocolo de análise química para 

avaliação da fertilidade de solos tropicais, estabelecido por Raij et al. (2001). 

 

Tabela 15 - Estatística dos valores determinados para as concentrações de Ca, 
Mg e K nas 70 amostras de solo de Pedra Preta-MT, por espectrofotometria de 
absorção atômica e fotometria de chama. 

Elemento 
Concentração (mmolc dm-3) 

Mínimo Máximo Média Desvio padrão CV (%) 

Ca 26,9 67,6 39,5 8,6 21,7 

Mg  9,9 39,8 18,5 5,0 26,9 

K 2,1 4,8 3,1 0,6 20,5 

 

 Na investigação da existência de correlações lineares, a área de cada pico 

individual foi correlacionada com as concentrações do respectivo analito, 

gerando curvas analíticas. As Figuras 35, 36 e 37 apresentam as curvas de 

calibração para Ca, Mg e K respectivamente. 
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Figura 36- Curvas analíticas do magnésio para as linhas de 279,57 nm (a) 280,28 nm (b) e 285,23 
nm (c), obtidas por LIBS. 

 

Figura 35 – Curvas analíticas do cálcio para as linhas de 393,38 nm (a), 396,86 nm (b), 422,69 nm (c) e 643 
nm (d), obtidas por LIBS. 
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Figura 37- Curvas analíticas do potássio para as linhas de 766,55 nm (a) e 769,92 nm (b), obtidas 
por LIBS. 

 
 

 Em geral, as curvas analíticas não apresentaram boa linearidade, com o 

maior coeficiente de correlação de Pearson (ρ = 0,53), obtido para o cálcio. A 

tabela 16 apresenta os coeficientes de correlação linear de Pearson para todas 

as linhas e elementos. 

 

Tabela 16 - Coeficiente de correlação linear Pearson (ρ). 

Linha 
Cálcio Magnésio Potássio 

 (nm) ρ  (nm) ρ  (nm) ρ 

1 393,38 0,32 279,57 0,47 766,53 0,40 

2 396,86 0,37 280,28 0,46 769,92 0,27 

3 422,29 0,40 285,23 0,44   
4 643,94 0,53         

 

  

No trabalho de Xu et al. (2019) foi utilizada a regressão multivariada por 

mínimos quadrados parciais (PLS) para construção de modelos visando a 

predição de potássio em solos por LIBS. Quando utilizado o espectro LIBS nos 

comprimentos de onda entre 762 e 772,8 nm, foi obtido r2
cal=0,737 e 

RMSEcal=3,18 g kg-1) e utilizando todo o espectro obteve-se r2
cal=0,821 e 

RMSEcal=2,568 g kg-1). Guo et al. (2019) analisaram macro e micronutrientes em 

solos da China com diferentes características físico-químicas, também utilizando 

a regressão multivariada PLS, obtendo r2
cal=0,955 e RMSEcal=0,2 g kg-1 para Ca, 

r2
cal=0,993 e RMSEcal=0,398 g kg-1 para Mg e r2

cal=0,955 e RMSEcal=0,323 g kg-

1 para K. 
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6. Conclusões 
 

Foi possível utilizar a espectroscopia NIR e MIR aliada a regressão PLS 

para a construção de modelos multivariados para predição de propriedades 

físicas e químicas do solo. Os modelos obtidos pela espectroscopia NIR para a 

medida da porcentagem de areia e densidade das partículas do solo, foram 

considerados ótimos (r2>0,8). Para a espectroscopia MIR foram obtidos 

excelentes modelos para as porcentagens de areia e argila, densidade das 

partículas, também foi obtido modelo considerado razoável para porcentagem 

de silte no solo. O melhor modelo foi obtido para a predição de porcentagem de 

areia (r2=0,88) com a técnica MIRS, que em geral apresentou melhor 

desempenho que a técnica NIRS.  

As análises por espectroscopia NIR e MIR mostraram-se eficientes 

também para a identificação de áreas de alta e baixa produtividade do algodão. 

Esta abordagem pode ser aplicada de modo a trazer maior rapidez na 

identificação de áreas que necessitam melhorias nos procedimentos de manejo. 

Foi possível demonstrar a aplicabilidade do índice de humificação HLIF 

em áreas heterogêneas, na escala estadual (Mato Grosso), evidenciando a 

influência da textura do solo na estabilização da matéria orgânica e 

demonstrando a versatilidade da técnica de fluorescência induzida por laser. A 

LIF, aliada a outras ferramentas de agricultura de precisão, como mapas obtidos 

por geoestatística, possibilita a aquisição novas informações para o manejo e 

caracterização da qualidade dos solos. 

Com as técnicas de espectroscopia no infravermelho e de fluorescência 

induzida por laser apresentando grande aplicabilidade dentro do conceito de 

agricultura de precisão, visando reduzir custo e tempo de análises químicas e 

físicas do solo e também aplicadas diretamente na produtividade do cultivo 

algodoeiro em âmbito regional (região Centro-Oeste). 

Não foram obtidas boas correlações lineares utilizando a técnica LIBS 

para quantificação dos macronutrientes Ca, K e Mg em amostras de solos. 

Porém dentro de uma avaliação qualitativa foi possível a identificação de linhas 

referentes aos elementos de interesse.  
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