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Resumo: O presente estudo foi realizado no período de agosto de 2010 até a presente data, nas 
instalações do IFES Campus Santa Teresa, incluindo laboratório de solos e casas de vegetação, com o 
objetivo de avaliar os efeitos da aplicação de insumos alternativos representados por subprodutos 
agroindustriais nos atributos físico-químicos do solo. Foram utilizados rejeitos de granito, calcário e um 
composto de calcário+rejeito. Na primeira etapa do experimento foram separadas amostras de 1 dm

3
 de 

TFSA que após o seu acondicionamento em sacos plásticos, receberam doses crescentes de corretivo, com 
composição variada de rejeitos e calcário para se obter a curva de incubação. Posteriormente será realizado 
o cultivo de olerícolas para fins de avaliação do seu desempenho nos respectivos substratos. 
 
Palavras-chave: Rejeitos de rocha. Fertilidade do solo..Insumos alternativos.  

. 
INTRODUÇÃO 

O Brasil está entre os cinco maiores 
produtores mundiais de rochas ornamentais 
utilizadas como elemento estrutural de 
monumentos, na fabricação de concreto e na 
construção civil, tendo o estado do Espirito 
Santo como principal pólo de desenvolvimento 
no setor de rochas ornamentais do País, 
constituindo-se no 6º exportador mundial em 
volume físico e 4º exportador brasileiro em 
bruto, compondo 50% da produção nacional. 
No Estado, existem aproximadamente 1.250 
empresas no setor gerando 25 mil empregos 
diretos e 105 mil empregos indiretos. O 
segmento é ainda responsável por 7% do PIB 
capixaba. 

O beneficiamento de rochas 
ornamentais para a produção de chapas gera 
uma quantidade significativa de rejeitos na 
forma de lama, estimada em 20% a 25% dos 
blocos, geralmente constituída de água, 
granalha, cal e rocha moída. Esses resíduos 
podem contaminar os rios, solo, 

Ao mesmo tempo, a sustentabilidade 
ambiental tem despertado nos últimos anos 
grande interesse no Brasil, tendo as leis de 
controle ambiental se tornado mais severas e 
os órgãos de fiscalização ambiental mais 
eficientes, com isso a rochagem (técnica de 
fertilização que pode ser definida como uma 
prática de rejuvenescimento de solos com 
baixas taxas de fertilidade) tem ganhado 
espaço, o uso de pó de rocha para alterar 
positivamente as características dos solos 
vem sendo proposto no Brasil desde a década 

de 1950, mostrando o potencial da técnica da 
Rochagem para incrementar os padrões de 
fertilidade dos solos tropicais.  

O uso de resíduos da indústria de 
rochas ornamentais, incluindo o pó de rocha e 
a lama da serragem na agricultura pode 
apresentar alguns benefícios físico-químicos, 
além de permitir a redução dos gastos com 
corretivos e fertilizantes solúveis que 
representam parcela significativa do custo de 
produção agrícola. 

O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar os efeitos da aplicação de 
insumos alternativos representados por 
subprodutos agroindustriais nos atributos 
físico-químicos do solo, visando a redução dos 
custos de produção e a minimização da 
degradação ambiental.  
 
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

O projeto foi desenvolvido nas 
instalações do IFES Campus Santa Teresa, 
localizado na latitude 19º 48’ 21”S e longitude 
40º 40’ 44”W, com altitude aproximada de 150 
m, onde predominam solos classificados como 
latossolos, com temperatura média anual de 
25,3ºC e precipitação média de 1078 mm. No 
ensaio experimental, a ser conduzido 
posteriormente em casa de vegetação serão 
utilizadas 2 classes de solos, 3 culturas e 3 
diferentes tipos de insumos destinados à 
correção e fertilização do solo, com 5 
dosagens e 3 repetições, distribuídas no 
delineamento de blocos casualisados.  
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As culturas serão cultivadas em vasos 
com 10 dm³ de solo devidamente corrigido 
para avaliação do seu desempenho a partir da 
mensuração de suas características físicas e 
quantificação da massa verde e a massa seca, 
além da realização de análise foliar para 
determinação do teor nutricional. Ao longo do 
ensaio também será realizada a análise 
química e física do solo além da determinação 
do teor de biomassa inserida no solo. 

Até o momento realizou-se a 
incubação dos corretivos utilizando-se 2 
classes texturais de solo (Arg-argiloso, Marg- 
muito argiloso), 5 dosagens de calcário (0, 25, 
50, 75 e 100%), 5 dosagens de rejeitos (0, 25, 
50, 75 e 100%) e 3 dosagens de calcário + 
mais rejeitos, considerando-se a necessidade 
de calagem (NC), com três repetições, 
totalizando-se 78 unidades experimentais. 
Contudo os resultados ainda não são 
conclusivos. 

Foi realizada a caracterização física e 
química (EMBRAPA, 1997) dos solos e dos 
rejeitos através de analises laboratoriais e, 
posteriormente, amostras de 1dm
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 de TFSA 

do solo foram acondicionadas e 
homogeneizadas em sacos plásticos com 
diferentes doses de corretivos e incubados por 
60 dias, determinando-se o pH em H2O. As 
amostras foram umedecidas a 50% da 
capacidade de campo, homogeneizando-se a 
umidade a cada dois dias. Para evitar perda 
excessiva de umidade, a parte superior os 
recipientes foi parcialmente fechada, 
permitindo a troca gasosa com o ambiente 
externo através de canudinhos plásticos,  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em virtude da dificuldade em se 
encontrar laboratórios especializados para 
analises dos rejeitos de granito, a falta de 
infra-estrutura oferecida pela instituição de 
ensino e por se tratar de materiais que exigem 
um longo período para a solubilização dos 
seus compostos minerais o desenvolvimento 
do trabalho encontra-se prejudicado. Registre-
se que o ensaio experimental ainda se 
encontra em andamento e os resultados 
obtidos ainda são parciais não permitindo 
fazer nenhuma conclusão definitiva. 

A Tabela 1 apresenta os resultados da 
análise química dos rejeitos empregados no 
experimento, ressaltando que apenas o 
material correspondente à amostra 3 foi 
utilizado no ensaio de incubação que se 
encontra em andamento. 
 

Nota: Amostra 1 - Rejeito do corte de pedra 
bruta; Amostra 2 - Rejeito do deposito; 
Amostra 3 - Rejeito do polimento das rochas. 

 
CONCLUSÃO 
 Os resultados obtidos até o momento 
permitem inferir que os rejeitos podem ser 
utilizados como corretivo de solo, mas ainda 
não se tem conhecimento de seu efeito sobre 
as olerícolas porque o trabalho ainda não foi 
concluído. 
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Descrição Amostra 
1 

Amostra 
2 

Amostra 
3 

SiO2 71,0 66,0 67,6 

Al2O3 13,1 10,8 12,1 

Fe2O3 1,4 5,1 2,3 

CaO 0,60 1,9 2,0 

MgO 0,22 0,86 0,82 

K2O 2,6 3,3 3,2 

Na2O 3,2 2,3 2,4 

PF 0,57 0,82 1,7 
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