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Introdução 
O solo é um recurso natural não-renovável vital para a vida na Terra, (FAO, 2020). Assim, a fertilidade do solo precisa 

ser monitorada através de índices, determinados por análises químicas. Exigindo um alto custo, tempo, carga de 

trabalho, além de resíduos perigosos para o meio ambiente, (MOUAZEN e KUANG, 2016). Uma ótima alternativa para 

minimizar esses efeitos é a ATR, que consiste uma técnica da espectroscopia de infravermelho (IV), rápida, não-

destrutiva, pouco preparo, podendo ser aplicada em uma grande variedade de amostras, (MILOSEVIC, 2012). O 

objetivo deste trabalho é verificar a aplicabilidade da técnica de ATR para predizer a origem (úmido ou semiárido) e os 

parâmetros de fertilidade: soma de bases (SB) e capacidade de troca de cátions (CTC). 

Metodologia 
Utilizou-se amostras dos primeiros horizontes de dois ambientes de Pernambuco, úmido (38 amostras) e semiárido (70 

amostras). Os dados de SB e CTC foram compilados através de um banco de dados gerado por teses e dissertações. 

Obteve-se os espectros infravermelho (IV) (400-4000 cm-1) usando ATR. Utilizou-se máquina de vetores de suporte 

(SVM) para classificação (úmido e semiárido) e regressão (SB e CTC).  Padronização normal de sinal (SNV) tratou os 

espectros para classificação e correção do ATR (número de onda de referência: 1000 cm-1) e correção multiplicativa 

de sinal (MSC) para as regressões. O conjunto de amostras foi dividido em calibração (80%) e em predição (20%) do 

modelo. Os modelos (kernel linear) foram otimizados por meio da grid search. A estatística multivariada foi feita 

utilizando o software The Unscrambler 10.5 da Camo. 

Resultados e Discussão 
Os espectros IV são sensíveis a composição mineralógica do solo e permitiram a construção de um modelo de 
classificação SVM de solos quanto ao seu ambiente de origem (Tabela 1).  
 
Tabela 1. Resultado da calibração e predição do modelo de classificação SVM. 

 Calibração Predição 

 Semiárido Úmido Semiárido Úmido 

Amostras 31 55 7 15 

Acurácia 
(%) 

100 100 

Validação 
cruzada (%) 

90,7 - 

 
Obteve-se um modelo para classificação aplicável e acurado para predição do ambiente de origem. Quanto aos 
parâmetros de fertilidade, o modelo de regressão alcançou-se bom desempenho (Tabela 2). 
 
Tabela 2. Resultado da calibração e predição do modelo de regressão SVM. 

Parâmetros 

Calibração Predição 

R2 
RMSECV 

(cmolc.kg-1) 
RPIQ R2 

RMSEP 
(cmolc.kg-1) 

RPIQ 

SB 0,82 5,29 2,03 0,80 3,64 1,44 

CTC 0,70 5,99 1,96 0,74 4,39 2,08 
R2 – coeficiente de determinação; RMSE – raíz do erro quadrático médio; RPIQ - razão de desempenho pela distância interquartil. 

 
Terra et al. (2015) conseguiram predizer a CTC no infravermelho médio (Mir) com R2 e razão do desempenho do desvio 
(RPD) de 0,80 e 3,11. Eles também conseguiram predizer a SB no Mir com R2 e RPD  de 0,72 e 2,64. A validação-
cruzada do modelo de Johson et al (2019) para predição de CTC  e SB, obteve R2 de 0,76 e RPIQ 1,68 para a CTC e 
R2 de 0,78 e RPIQ 1,65 para a SB. Corroborando com a literatura, as predições indicam que a técnica de ATR-FTIR é 
eficaz para obtenção rápida e segura dados de parâmetros de fertilidade. 

Considerações Finais 
O uso da ATR aliada a quimiometria se mostrou efetivo tanto para fins qualitativos (predição da origem das amostras 
de solo) quanto para fins quantitativos (predição de SB e CTC), podendo ser aplicável para identificar áreas com reserva 
de nutrientes e auxiliar o manejo do solo. 
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