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RESUMO: A condutividade elétrica no solo é um indicador de salinização e o conhecimento

de sua variabilidade espacial  pode minimizar  erros no manejo.  O presente trabalho visou

analisar,  com geoestatística,  a  variabilidade  espacial  da  condutividade  elétrica  no solo.  O

estudo  foi  realizado  numa área  irrigada  no  Alto  do  Rodrigues,  RN.  Foram coletadas  40

amostras  num  grid  retangular.  As  amostras  foram analisadas  no  laboratório  de  solos  da

UFERSA.  Os  resultados  indicaram  que  a  geoestatística  foi  adequada  para  descrever  a

estrutura  de  dependência  espacial  da  condutividade  elétrica  e  que  ocorreu  variabilidade

espacial na área, mostrando a necessidade de se manejar o solo não considerando a área como

homogênea, como é feito na maioria das vezes.
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SUMMARY: The  electrical  conductivity  in  the  soil  is  an  indicator  of  salinity  and  the

knowledge of  spatial  variability  can  minimize  errors  in  management.  This  study aims  to

analyze, with geostatistics, the spatial variability of soil electrical conductivity. The study was

conducted in an irrigated area in Alto do Rodrigues,  RN. 40 samples were collected in a

rectangular grid. The samples were analyzed in the soil laboratory of UFERSA. The results

indicated that geostatistics was adequate to describe the structure of spatial dependence of the

electrical  conductivity  and  spatial  variability  occurred  in  the  area,  showing  the  need  to

manage the soil is not considering the area as homogeneous as is done in most cases.
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INTRODUÇÃO

Em condições naturais, tanto os solos quanto as águas contém sais, e embora a irrigação

seja  essencial  para  a  produção  de  frutas  no  semiárido,  o  seu  uso  associado  a  outras

tecnologias,  como a adubação, e a  um manejo inadequado pode acelerar  a salinização de

solos, problema bastante comum nessas regiões.

A salinidade do solo constitui um sério problema nas áreas irrigadas, principalmente

quando sua intensidade interfere no desenvolvimento das culturas, reduzindo a produção e a

produtividade das plantas, a níveis antieconômicos. O conteúdo de sais de um solo pode ser

estimado  de  forma  direta  pela  condutividade  elétrica  da  solução  do  solo.  Para  Ayers  &

Westcot (1991), a condutividade elétrica do solo indica o risco de salinidade do mesmo, ou

seja, o parâmetro mais usual para se avaliar a salinidade do solo é a condutividade elétrica da

solução.

O estudo do ambiente físico no qual a planta se desenvolve, particularmente o solo,

poderá trazer técnicas de manejo mais apropriadas para a fruticultura irrigada do semiárido, e

o  conhecimento  da  variação  espacial  de  atributos  de  solo  poderá  contribuir  para  o

planejamento de lavouras comerciais, objetivando uma agricultura de manejo mais preciso,

fornecendo  informações  adicionais  para  um cultivo  cada  vez  mais  racional  e  adequado.

Portanto,  a  análise  da variabilidade do solo por  meio de  técnicas  da Geoestatística,  pode

indicar  alternativas  de  manejo,  para  reduzir  os  efeitos  da  variabilidade  do  solo  sobre  a

produção das culturas. Diante disso, este trabalho teve o objetivo de analisar, com uso da

geoestatística, a variabilidade espacial da condutividade elétrica em Cambissolo irrigado na

região do Vale do Açu, RN.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi conduzida em uma área comercial cultivada com mangueiras (Mangifera

índica L.), cv. Tommy Atkins, com espaçamento de 5 X 8 m, em um Cambissolo (Embrapa,

2006)  com  irrigação  por  microaspersão,  no  município  do  Alto  do  Rodrigues,  RN,  sob

coordenadas geograficas de 05º23’22” latitude Sul e 36º47’11” longitude Oeste.
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Foi feito uma amostragem em um grid de 40 pontos (espaçados 10 X 16 m). Em cada

ponto coletou-se amostras de solo, deformadas, a 0,3 m de profundidade. As amostras foram

encaminhadas ao laboratório de solos da UFERSA, o LASAP (Laboratório de solo, água e

planta), a fim de se determinar a condutividade elétrica.

Na  análise  de estatística  clássica  determinaram-se  as  medidas  de  tendência  central:

média (μ), mediana (η), valor máximo (Vmáx) e valor mínimo (Vmín); e medidas de dispersão:

desvio padrão (σ), coeficientes de variação (CV), simetria (CS) e curtose (CK).

As análises estatísticas e geoestatísticas foram realizadas pelo software GS+ (Gamma

Design Software, 2004), que fornece os semivariogramas experimentais e teóricos com os

respectivos parâmetros de ajustes (efeito pepita, C0; patamar, C0+C; e alcance, A). Os modelos

matemáticos  ajustados  foram  o  exponencial,  esférico  e  gaussiano.  A escolha  do  melhor

modelo  de  ajuste  do  semivariograma  teórico  se  deu  pelo  maior  valor  do  coeficiente  de

determinação (R2) e pelo grau de dependência espacial (GD) descrito por Cambardella et al.

(1994).  Uma vez  detectado a  estrutura  de  dependência  espacial,  o  mapa de  contorno foi

construído por meio do interpolador geoestatístico de krigagem. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta a estatística descritiva (média (μ), mediana (η), desvio padrão (σ),

coeficientes de variação (CV), assimetria (Ass), curtose (Cur), valor máximo (Vmáx) e valor

mínimo (Vmín)) para a condutividade elétrica no solo (CE). 

TABELA 1. Dados de média (μ), mediana (η), valor máximo (Vmáx), Valor
mínimo (Vmín), desvio padrão (σ), coeficientes de variação (CV), simetria
(CS) e curtose (CK) para os dados de CE (dS/m).

Variável
μ

(dS/m)
η

(dS/m)
Vmáx

(dS/m)
Vmím

(dS/m)
σ

CV
(%)

CS CK

CE 0,16 0,17 0,37 0,08 0,07
39,
7

0,97 0,27

A CE média (μ) na área, ao longo do período, foi de 0,16 dS/m (variando de 0,08 a 0,37

dS/m). Os valores da média e da mediana foram semelhantes. Segundo Cambardella et al.

(1994), a proximidade entre média e mediana, pode ser um indicativo de que as medidas de

tendência central não são dominadas por valores atípicos na distribuição e é um indicativo de

possíveis  ajustes  dos  dados  destas  variáveis  à  distribuição  normal.  Outro  fator  que  pode

apontar para uma tendência de distribuição normal são os dados de coeficientes de simetria
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(CS) e curtose (CK). Porém, para se detectar a normalidade dos dados é necessário realizar os

testes de aderência à normalidade, como Kolmogorov-Smirnov (KS) e/ou Shapiro-Wilk (SW).

Analisando  os  resultados  dos  coeficientes  de  variação,  conforme  a  classificação  de

Warrick  &  Nielsen  (1980),  verifica-se  uma  média  variação  para  CE  (CV  de  39,70%),

corroborando com os  resultados  de  Marques  et  al.  (2012).  Os  dados  de  desvio  padrão  e

coeficiente de variação dão ideia da magnitude de variabilidade das propriedades analisadas,

porém nada informa quanto à estrutura de dependência espacial dessa propriedade (CE), o que

só é possível através de técnicas de geoestatística.

A Tabela 2 apresenta os testes de aderência à normalidade de KS e SW, sendo o teste de

Shapiro-Wilk o mais recomendado, pois a variável analisada possui menos de 50 observações

(Lawles, 1982). De acordo com esses pressupostos e o uso dos testes KS e SW, os resultados

indicaram  que  a  CE  não  apresentou  distribuição  normal  para  nenhum  dos  dois  testes,

corroborando com Souza et al. (2000).

TABELA 2. Testes de normalidade, Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, para CE (dS/m).

Variável
--------- Kolmogorov-Smirnov --------------- ----- Shapiro-Wilk -----

p-value p-lilliefors K-S p-value W
CE 0,2 0,15 0,15168NS 0,0036 0,90926NS

** Significativo a 5% (α=0,05); * Significativo a 1% (α=0,01); NS Não significativo.

A normalidade dos dados é importante em geoestatística, uma vez que a estimativa de

valores por meio da krigagem apresenta melhores resultados quando a mesma é satisfeita

(Paz-Gonzales et al., 2001), porém não é necessariamente obrigatória (Folegatti, 1996). Caso

a  distribuição  não  seja  normal,  mas  seja  razoavelmente  simétrica,  podem-se  admitir  as

hipóteses necessárias à construção do semivariograma. 

Na  Tabela  3,  observam-se  as  análises  geoestatísticas.  Empregando-se  a  escala  de

dependência  espacial  determinada  por  Cambardella  et  al.  (1994),  verifica-se  que  os

semivariogramas, para os três modelos (exponencial, esférico e gaussino), apresentaram forte

dependência espacial, visto que, os valores do efeito pepita (C0), foram inferiores a 25% do

valor do patamar (GD < 25%), corroborando com os resultados de diversos autores como:

Souza et al. (2000) e Marques et al. (2012). Entretanto, observando-se, simultaneamente, os

coeficientes  de  determinação  dos  modelos  (R²)  e  o  grau  de  dependência  espacial  (GD),

verifica-se que o modelo esférico apresentou o melhor desempenho.

TABELA  3.  Efeito  pepita  (C0),  patamar  (C0+C),  alcance  (A),  coeficiente  de
determinação (R²) e dependência espacial (GD) para os modelos de semivariogramas
testados (exponencial, esférico e gaussiano).

Modelo C0 C0+C A (m) R² GD=(C0/C0+C) (%)
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Exponencial 0,00058 0,00528 38,4 1,00 10,98
Esférico 0,00028 0,00524 36,5 0,99 5,34

Gaussiano 0,00058 0,00524 31,0 0,99 11,07
A análise  geoestatística  mostrou  que  o  atributo  analisado  apresentou  estrutura  de

dependência espacial  para as  profundidades  estudadas,  conforme observado por  meio  dos

semivariogramas e seus respectivos modelos teóricos ajustados (Figuras 1), juntamente com

os parâmetros  efeito  pepita  (C0),  patamar  (C0+C),  variância  estrutural  (C) e  o  alcance  da

dependência espacial (A).

FIGURA 1.  Semivariogramas  da  CE  para  os  modelos  exponencial  (A);  esférico  (B)  e
gaussiano (C).

A distribuição espacial dos valores de CE do solo (Figura 2) foi bastante variável e

apresentou maior concentração nas laterais da área.

FIGURA 2. Distribuição espacial (krigagem) dos valores de CE, dS/m.

CONCLUSÕES

As análises variográficas mostraram que a condutividade elétrica no solo apresentou

forte dependência espacial, ou seja, os métodos geoestatísticos utilizados foram adequados

para descrever a variabilidade espacial da mesma; e, em função dessa variabilidade, destaca-

C.B.A.
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se a necessidade de se manejar o solo de forma diferenciada e não considerando a área como

homogênea, como é feito na maioria das vezes.
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