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Resumo - O objetivo do trabalho foi avaliar o potencial dos rejeitos de rochas ornamentais como corretivos da 

acidez do solo, bem como sua influência no desenvolvimento de plantas de milho A cultivar de milho utilizada 

no estudo foi a AG 1051. O experimento foi montado no delineamento inteiramente casualizado, com sete 

tratamentos (três rejeitos de rocha ornamental, três tipos de calcários e uma testemunha, sem correção da acidez 

do solo) e três repetições. Foram avaliadas as seguintes variáveis relacionadas ao solo: pH em água, K e P 

disponível, Al, Na, Ca e Mg trocáveis,  CTC efetiva e potencial, soma de bases, acidez potencial, saturação por 

bases e saturação por alumínio. As variáveis associadas ao desenvolvimento do milho avaliadas foram: altura de 

planta, diâmetro do colmo, comprimento médios dos entrenós, número de folhas, matéria seca das folhas, 

matéria seca de colmo, matéria seca de raiz e matéria seca total. Os materiais corretivos foram efetivos no 

aumento do pH do solo, neutralização do Al e da saturação por Al. Os resíduos de rocha ornamental reduziram 

os teores de P e K no solo. Dentre as variáveis de desenvolvimento de planta avaliadas, apenas o diâmetro do 

colmo, matéria seca de folhas e matéria seca de raiz foram influenciadas pelos materiais corretivos avaliados.  
.  
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Abstract - The objective of this study was to evaluate the potential of waste rock as ornamental corrective of soil 

acidity and its influence on the development of corn plants The maize cultivar used in the study was the AG 

1051. The experiment was arranged in completely randomized design with seven treatments (three ornamental 

rock waste, three types of limestone and a witness, without correction of soil acidity) and three repetitions. We 

evaluated the following variables related to soil pH in water, available P and K, Al, Na, Ca and Mg, CEC and 

effective potential, sum of bases, potential acidity, base saturation and aluminum saturation. The variables 

associated with the development of maize were evaluated: plant height, stem diameter, average length of 

internodes, number of leaves, dry leaves, dry stalks, root dry matter and total dry weight. The corrective 

materials were effective in increasing soil pH, neutralization of Al and Al saturation of ornamental rock waste 

reduced levels of P and K in the soil. Among the variables evaluated plant development, only stem diameter, dry 

leaves and root dry matter were influenced by the materials correctly assessed. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Espírito Santo é líder na produção de rochas ornamentais no Brasil, com cerca de 2,7 

milhões de toneladas/ano, representando 56% da extração de granitos e 75% da produção de 

mármores em 2008. A cadeia produtiva da indústria de rochas ornamentais tem uma grande 

importância econômica no estado do Espírito Santo. São inclusos como componentes dessa 

cadeia setores de extração e de beneficiamento de mármores e granitos. Entretanto, em ambos 



 

 

os setores, de extração e de beneficiamento, é gerada uma grande quantidade de rejeitos (em 

alguns casos pode atingir 60% do produto extraído) que vem se acumulando em pátios de 

empresas, tornando seu destino final um problema ambiental de grandes proporções. Nesse 

contexto, as atividades agrícolas apresentam reais possibilidades de reciclagem e integração 

desses subprodutos produzidos pelo setor, desde que os mesmos apresentem características 

corretivas e/ou fertilizantes e, que não possua potencial contaminante para o solo ou recursos 

hídricos. 

No Espírito Santo, existem poucos grupos de pesquisa envolvidos com o estudo da 

acidez do solo voltado para a identificação de novos produtos para utilização nas áreas de 

cultivo, bem como técnicos capacitados para a condução de estudos desta natureza. Desse 

modo, torna-se necessário treinar e capacitar mais recursos humanos para a execução das 

diferentes etapas envolvidas nesse tipo de investigação. O objetivo do estudo foi avaliar o 

potencial dos rejeitos de rochas ornamentais como corretivos da acidez do solo, bem como 

sua influência no desenvolvimento de plantas de milho. 

 

METODOLOGIA 
 

O estudo foi conduzido Instituto Federal de Educação do Espírito Santo – Campus de 

Alegre. O solo utilizado foi coletado na camada de 0 a 20 cm de um Latossolo, em área não 

cultivada, no município de Alegre, ES. As características químicas do solo são apresentadas 

na Tabela 1. A cultivar de milho utilizada no estudo foi a AG 1051. 
 

Tabela 1. Resultado da análise química do solo coletado em área não antropizada no Ifes-

Campus de Alegre e utilizado para enchimento dos vasos experimentais. 
pH S P K Na Ca Mg Al H+Al C MO 

Água --------------- mg/dm
3
 --------------- --------------- cmolc/dm

3
 --------------- ------ g/kg ------ 

5,4 19 3,0 40 3,0 0,1 1,7 0,1 1,7 1,8 3,1 

T T SB V m ISNa Fe Cu Zn Mn B 

-------- cmolc/dm
3
 -------- ------------- % -------------  ----------------------- mg/dm

3
 -------------------- 

2,01 3,71 1,96 52,8 2,5 0,35 48 0,8 0,9 12 0,16 

MO= matéria orgânica; t = capacidade de troca de cátions (CTC) efetiva; T = CTC potencial do solo; SB = soma 

de bases; V = saturação por bases; m = saturação por alumínio; ISNa = índice de saturação por sódio. Marchas 

analíticas presentes em [1]. 

 

. Após a visita às indústrias de rocha ornamental e coleta dos rejeitos, foram 

selecionados os três rejeitos de rochas com maiores potencialidades na correção da acidez, 

conforme dados da Tabela 2. Foram utilizados para efeito comparativo na correção da acidez 

do solo três tipos de calcários (calcário calcítico, C1, contendo 48% de CaO, 0,3% de MgO e 

76,26% de PRNT; calcário magnesiano, C2, contendo 48% de CaO, 10,0% de MgO e 80,20% 

de PRNT; e calcário dolomítico, C3, contendo 40% de CaO, 20,0% de MgO e 100,83% de 

PRNT). Desse modo o experimento foi montado no delineamento inteiramente casualizado, 

com sete tratamentos (três rejeitos de rocha ornamental, três tipos de calcários e uma 

testemunha, sem correção da acidez do solo) e três repetições, sendo cultivada uma planta por 

vaso, caracterizada aqui como a unidade experimental do estudo. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 2. Poder relativo (PN), eficiência relativa (ER) e poder relativo de neutralização total 

(PRNT) dos resíduos de rochas ornamentais estudados. 
Serraria/Identificação Sigla PN ER PRNT 

  ------------ % ------------ 

Santa Clara/Resíduo/Mármore Diamantado MR1 98,85 87,38 86,37 

Santa Clara/Resíduo tear CENVEM granito/mármore/grana MR2 96,86 91,58 88,70 

Luarte/serraria/politriz MR3 6,00 89,16 5,35 

 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação em recipientes plásticos com 

capacidade de 5 kg. As doses de rejeito de rocha e calcários aplicadas ao solo foram 

determinadas pelo método da saturação por bases, seguindo as recomendações técnicas para a 

cultura do milho no Estado do Espírito Santo [2] e com base na análise química do solo. 

Foram avaliadas as seguintes variáveis relacionadas ao solo: pH em água; K  e P disponível; 

Al, Na, Ca e Mg trocáveis; acidez potencial (H+Al); soma de bases; CTC potencial; CTC 

efetiva; saturação por bases e; saturação por Al. As variáveis associadas ao desenvolvimento 

do milho avaliadas foram: altura de planta, diâmetro do colmo, comprimento médios dos 

entrenós, número de folhas, matéria seca das folhas, matéria seca de colmo, matéria seca de 

raiz e matéria seca total. O experimento foi conduzido até o início do florescimento, ou seja, 

no pico de acúmulo de matéria seca e máximo crescimento vegetativo. Os dados foram 

submetidos à análise de variância, com as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o aplicativo 

computacional SISVAR [3]. 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados das variáveis analisadas no estudo são apresentados nas tabelas 3 e 4.  
 

Tabela 3. Valores de pH, fósforo (P), potássio (K), sódio (Na) cálcio (Ca) e magnésio (Mg) do 

solo em função da aplicação de diferentes materiais corretivos. 
Materiais 

Corretivos 
pH P K

+
 Na

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

 água  ------------------------ mg/dm
3
 ------------------------ -------- cmolc/dm

3
 --------- 

Test 6,33b 52,18a 50,56a 10,00a 1,64a 0,45a 

C1 6,50b 54,46a 41,93a 10,33a 2,29a 0,36a 

C2 6,83a 41,13a 14,30b 12,00a 2,10a 0,55a 

C3 7,10a 36,14a 28,83a 6,33a 2,39a 0,44a 

MR1 6,50b 18,85b 6,06b 9,66a 1,66a 0,47a 

MR2 7,06a 6,74b 4,20b 8,66a 1,72a 0,48a 

MR3 6,60b 7,02b 5,40b 1,66a 1,99a 0,48a 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

 

Tabela 4. Valores de alumínio (Al), acidez potencial (H+Al), soma de bases (SB), capacidade 

de troca de cátions efetiva (t) e total (T) e saturação por bases (V) e por Al (m) do solo em 

função da aplicação de diferentes materiais corretivos. 
Materiais 

Corretivos 
Al

3+
 H+Al SB t T V m 

 --------------------------------- cmolc/dm
3
 ---------------------------------- ------------ % ------------ 

Test 0,00a 0,41a 2,26a 2,26a 2,67a 83,75a 0,00a 

C1 0,00a 0,45a 2,80a 2,80a 3,25a 86,18a 0,00a 

C2 0,00a 0,45a 2,73a 2,73a 3,18a 85,12a 0,00a 

C3 0,00a 0,45a 2,93a 2,93a 3,38a 86,55a 0,00a 

MR1 0,00a 0,68a 2,19a 2,19a 2,87a 75,66a 0,00a 



 

 

MR2 0,00a 0,33a 2,25a 2,25a 2,58a 77,14a 0,00a 

MR3 0,00a 0,56a 2,49a 2,49a 3,05a 81,95a 0,00a 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. C1: calcário 

calcítico; C2: calcário magnesiano, C3: calcário dolomítico, MR1: material residual 1 (Santa Clara/Resíduo/Mármore 

Diamantado); MR2: material residual 2 (Santa Clara/Resíduo tear CENVEM granito/mármore/grana) e MR3: 

material residual 3 (Luarte/serraria/politriz). 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

Os valores de pH indicam que os materiais corretivos apresentaram comportamento 

distinto. Os maiores aumentos de pH foram observados pela aplicação dos calcários 

magnesiano (C2) e dolomítico (C3), bem como do material residual MR2. Esses resultados 

indicam que os materiais corretivos com maiores valores de PRNT (poder relativo de 

neutralização total) foram os mais efetivos no aumento do pH do solo. No entanto, 

considerando que para a maior parte dos nutrientes a maior disponibilidade ocorre em pH = 

6,0 [4], todos os materiais corretivos estudados foram efetivos no aumento do pH do solo. De 

acordo com [2], os teores de Ca no solo na faixa entre 1,5 e 4,0 são considerados médio. 

Dessa forma, todos os materiais corretivos testados elevaram o teor de Ca em solo para a 

classe de interpretação média.  

 Dentre essas variáveis, apenas diâmetro do colmo, MSF e MSR foram influenciadas 

estatisticamente pelos materiais corretivos avaliados. Os menores valores de diâmetro do 

colmo foram observados para os corretivos C1, C3 e MR3. O rejeito de rocha MR3 

proporcionou a menor produção de MSF. Com relação aos valores de MSR, os materiais 

corretivos MR3 e MR2 foram os mais efetivos no aumento do peso seco das raízes, seguido 

dos três tipos de calcários. 

Os resultados obtidos no presente trabalho indicam o potencial de uso dos rejeitos de 

rochas ornamentais como corretivos da acidez do solo em áreas cultivadas com milho. No 

entanto, cabe ressaltar, que outros estudos precisam ser realizados (utilizando outras classes 

de solo, solos mais ácidos e com diferentes culturas) para tornar mais confiável a 

recomendação desses rejeitos para aplicação em solo. 
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