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RESUMO: A matéria orgânica no solo é um ótimo indicador de qualidade e o conhecimento

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

analisar, com geoestatística, a variabilidade espacial da matéria orgânica 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 matéria orgânica e que ocorreu considerada variabilidade espacial na

área, mostrando 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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SUMMARY: The organic matter in soil is a great quality indicator and knowledge of his

spatial variability can minimize errors in the handling. The present work aimed analyze, with

geostatistics, the spatial  variability of organic matter in soil.  The study was conducted on

irrigated area in Alto do Rodrigues, RN. Were collected 40 samples in a grid rectangular. The

samples  were  analyzed  in  the  laboratory of  soils  of  UFERSA.  The results  indicated  that

geostatistics is suitable for describing the spatial dependence structure of the organic matter

and  spatial  variability  was  seen  in  the  area,  showing  the  necessity  of  handling  the  soil

differently and not considering the area as homogeneous as is done in most of the time.
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INTRODUÇÃO

A matéria orgânica é um dos melhores indicadores de qualidade do solo. Conceição et

al. (2005) consideraram a matéria orgânica como um eficiente indicador para discriminar a

qualidade do solo induzida por sistemas de manejo.   Com o aumento do teor  de matéria

orgânica,  há  uma  diminuição  da  densidade  do  solo  e  aumento  da  porosidade,

consequentemente, maior capacidade de infiltração de água no solo.

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

trazer técnicas mais apropriadas para a agricultura, e o conhecimento da variação espacial de

atributos de solo poderá contribuir para um manejo mais preciso, minimizando os erros no

manejo do solo e da cultura. 

Estudos  geoestatísticos  têm  relatado  que  a  variabilidade  das  propriedades  do  solo

apresenta correlação ou dependência espacial.  Dentro desse contexto, a geoestatística vem

despontando como uma alternativa,  propondo um método de investigação da dependência

espacial de atributos do solo, e vem sendo bastante empregada na ciência do solo (Gontijo,

2003). Uma de suas aplicações é a elaboração de mapas temáticos que permitam analisar a

variável  em  estudo.  Esse  artifício  é  cada  vez  mais  utilizado  na  agricultura  para  definir

zoneamentos de áreas e, assim, identificar subáreas para fins de manejo. Assim, descrever e

mapear a variabilidade espacial das propriedades químicas do solo é um dos primeiros passos

para determinar a melhor metodologia de manejo do solo.

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo analisar, com uso da geoestatística,

a variabilidade espacial da matéria orgânica presente num 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 o teor de matéria orgânica.

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, os mapas de contorno foram

construídos 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) e curtose (Cur)) para a matéria orgânica no

solo (MO). 

TABELA 1. Estatística descritiva para a MO.

Variável
μ

(dS/m)

η
(dS/m

)

Vmáx

(dS/m)
Vmím

(dS/m)
σ

CV
(%)

Ass Cur

MO 3,65 3,57 7,79 0,24 1,50 41,94 0,55 1,46

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

Warrick  &  Nielsen  (1980),  verifica-se  uma  média  variação  para  MO  (CV  de  41,94%).

Observa-se  também,  que  os  valores  das  médias  e  medianas  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.

Porém,  para  que  um conjunto  de  dados  seja  considerado  aderente  à  normalidade  é

necessário que,  além da média e  mediana apresentarem valores  próximos,  os  valores  dos

coeficientes de assimetria e curtose estejam próximos dos valores 0 e 3, respectivamente.

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).
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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 MO apresentou distribuição normal apenas para o teste de KS.

TABELA 2. Testes de normalidade, Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, para a MO.

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

p-value p-lilliefors K-S p-value W
MO (g/kg) 0,20* 0,20* 0,10339 0,0070 0,94912

* Significativo a 5% (α=0,05)

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 (Co), foram inferiores a 25% do valor do patamar (GD <

25%), corroborando com os resultados de diversos autores como: Corá et al. (2004) e Mello et

al. (2006). Entretanto, observando-se, simultaneamente, os coeficientes de determinação dos

modelos (R²) e o grau de dependência espacial (GD), verifica-se que o modelo gaussiano

apresentou o melhor desempenho.

TABELA 3.  Efeito  pepita  (C0),  patamar  (C0+C),  alcance  (A),  coeficiente  de  determinação  (R²)  e  grau  de

dependência espacial (GD) para os modelos de semivariogramas exponencial, esférico e gaussiano para MO.

Parâmetros Modelo Co Co+C A (m) R²
GD=(Co/Co+C)

(%)

MO (g/kg)

Exponencial 0,001 2.656 30,3 0,794 0,00

Esférico 0,001 2.437 18,7 0,889 0,00

Gaussiano 0,001 2.463 146.5 0,942 0,00

A análise  geoestatística  mostrou  que  o  atributo  analisado  apresentou  estrutura  de

dependência  espacial  para  a  profundidade  estudada,  conforme  observado  por  meio  dos

semivariogramas e seus respectivos modelos teóricos ajustados (Figuras 1), juntamente com
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os parâmetros efeito pepita (C0), patamar (C + C0), variância estrutural (C) e o alcance da

dependência espacial (A) (Tabela 3).

Figu
ra 1. Semivariogramas da MO para os modelos exponencial (A); esférico (B) e gaussiano (C).

No mapa de krigagem da Figura 2, tem-se a distribuição espacial dos valores de MO do

solo. Observa que a MO foi bastante variável e que houve uma concentração dos maiores

valores à direita e à esquerda da área.

Figura 2. Distribuição espacial dos valores de MO, g/kg.

CONCLUSÕES

As análises variográficas mostraram que o teor de matéria orgânica 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-

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.

C.B.A.

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

1769



AGRADECIMENTOS

Ao CNPq pelo auxílio financeiro a pesquisa (processo n° 481399/2010-0).

REFERÊNCIAS

CAMBARDELLA, C. A.; MOORMAN, T. B.; NOVAK, J. M.; PARKIN, T. B.; KARLEN D.

L.; TURCO, R. F.; KONOPKA, A. E. Field scale variability of soil properties in central Iowa

soils. Journal  Soil Science Society of America, Madison, v. 58, n. 5, p. 1501-1511, 1994.

CONCEIÇÃO P. C.; AMADO T. J. C.; MIELNICZUK J. e SPAGNOLLO E. Qualidade do

solo  em  sistemas  de  manejo  avaliada  pela  dinâmica  da  matéria  orgânica  e  atributos

relacionados. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 29:777-788, Viçosa. Set./out. 2005.

CORÁ, J. E.;  ARAUJO, A. V.; PEREIRA, G. T.; BERALDO, J. M. G.. Variabilidade espacial

de atributos do solo para adoção do sistema de agricultura de precisão na cultura de cana-de-

açúcar. Revista Brasileira de Ciência do Solo. 2004, vol.28, n.6, pp. 1013-1021.

EMPRESA  BRASILEIRA  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA-EMBRAPA.  Sistema

brasileiro de classificação de solos. 2.ed., Rio de Janeiro, 2006. 412p.

FOLEGATTI,  M.  V.  Estabilidade  temporal  e  variabilidade  espacial  da  umidade  e  do

armazenamento de água em solo siltoso. 1996. 84 p. Tese (Doutorado em Irrigação) - Escola

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba,1996.

GAMMA  DESIGN  SOFTWARE.  GS+:  geostatistics  for  the  environmental  sciences.

Plainwell, 2004.

GONTIJO, I.  Avaliação de atributos físicos em solos de cerrado sob cafeicultura em dois

sistemas de manejo de plantas espontâneas,  utilizando testes de hipóteses e geoestatística.

2003. 86f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia. 2003.

LAWLES, J. F. Statistical models and methods for lifetime. data. New York: J. Wiley, 1982.

580 p.

MELLO, G.;  BUENO, C. R. P.;  PEREIRA, G. T. Variabilidade espacial  das propriedades

físicas  e  químicas  do  solo  em  áreas  intensamente  cultivadas.  Revista  Brasileira  de

Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v.10, n.2, p.294-305, 2006.

PAZ-GONZALEZ, A.; TABOADA CASTRO, M. T.; VIEIRA, S. R. Geostatiscal analysis of

heavy metals in a one-hectare plot under natural vegetation in a serpentine area.  Canadian

Journal of Soil Science, Ottawa, v. 81, p. 469-479, 2001.

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

1770



REICHERT,J.M; REINERT, D,J; BRAIDA,J.A. Manejo, qualidade do solo e sustentabilidade:

condições físicas do solo agrícola. Congresso Brasileiro de Ciência do Solo,29,2003, Ribeirão

Preto. Palestras. Anais... Ribeirão Preto: SBCS, 2003. (CD-ROM). 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

1771


