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RESUMO 

 

DALPOSSO, David Marlon. Atributos do solo e dendrometria em agrofloresta no Sudoeste 

do Paraná. 131 f. Dissertação (Mestrado em Agroecossistemas) – Programa de Pós-

Graduação em Agroecossistemas (Área de Concentração: Manejo e Conservação em 

Agroecossistemas), Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Dois Vizinhos, 2017. 

 

O estudo da variabilidade dos atributos químicos, físicos e biológicos do solo é de suma 

importância para executar o manejo correto do solo, bem como o emprego de ferramentas 

tecnológicas de modo a facilitar e intensificar o conhecimento das relações e correlações solo-

planta. Após a introdução geral o estudo abordou as variáveis de solo de interesse agrícola e 

silvicultural na forma de artigo científico de número um, de modo a proporcionar o 

conhecimento de diferentes sistemas de uso e manejo do solo comparados à agrofloresta, 

evidenciando que existe uma relação de causa e efeito entre esses ambientes em estudo, 

revelando sua variabilidade. No segundo artigo foi abordada a questão da geoestatística, 

ferramenta a qual possibilita fazer o estudo mais detalhado e localizado dos diferentes 

aspectos químicos, físicos e biológicos do solo, gerando mapas temáticos do comportamento 

de cada variável em questão. Por fim, o último capítulo abordou a correlação dos atributos do 

solo com variáveis dendrométricas da agrofloresta, de modo a entender qual a relação entre 

estes, se positiva ou negativa, alta ou baixa, inferindo assim sobre o sucesso da cultura para 

dada condição de solo, manejo, sistema de uso. Para o primeiro artigo, os sistemas 

apresentaram variabilidade entre si para os atributos químicos, físicos e biológicos do solo, 

onde predominam maiores teores de matéria orgânica na mata nativa, seguida de menor 

densidade e maior umidade do solo. A integração-Lavoura-Pecuária apresentou a maior 

resistência à penetração do solo e o menor teor de matéria orgânica, ainda a maior densidade 

do solo. A maior macroporosidade e porosidade total foram constatadas na mata nativa para a 

profundidade de 10-20 cm. O maior número de insetos foi constatado na Integração Lavoura-

Pecuária, porém menor diversidade e riqueza e maior dominância. No segundo artigo foi 

constatada variabilidade espacial para os atributos químicos, físicos e biológicos do solo, 

apresentando diferentes alcances e dependências espaciais através dos semivariogramas da 

krigagem. Por fim, o terceiro artigo apresentou correlação somente entre a variável química 

saturação de bases do solo e área basal na camada de 0-5 cm do solo, sendo esta alta e inversa, 

bem como para resistência à penetração do solo na profundidade de 20-50 cm. Destaca-se que 

há variabilidade dos atributos do solo em distintos manejos e sistemas de uso, bem como 



 

 

variabilidade espacial para os atributos do solo. Ainda, que há correlação de alguns atributos 

químicos e físicos do solo com variáveis dendrométricas de produção em agrofloresta. 

 

Palavras-chave: Silvicultura de Precisão, Nutrição, Sistema de uso e manejo do solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

DALPOSSO, David Marlon. Soil attributes and dendrometry in agroforestry in the Southwest 

of Paraná. 131 f. Dissertation (Masters in Agroecosystems) – Post-graduate Program in 

Agroecosystems (Area of Concentration: Management and Conservation in Agroecosystems), 

Federal Technological University of Paraná. Dois Vizinhos, 2017. 

 

The study of the variability of the chemical, physical and biological attributes of the soil is of 

paramount importance to execute the correct management of the soil, as well as the use of 

technological tools in order to facilitate and intensify the knowledge of the relationships and 

soil-plant correlations. After the general introduction the study addressed the soil variables of 

agricultural and silvicultural interest in the form of a scientific article of number one, in order 

to provide the knowledge of different land use and management systems compared to 

agroforestry, evidencing that there is a relation of Cause and effect among these study 

environments, revealing their variability. In the second article the geostatistical question was 

addressed, which makes it possible to make a more detailed and localized study of the 

different chemical, physical and biological aspects of the soil, generating thematic maps of the 

behavior of each variable in question. Finally, the last chapter dealt with the correlation of soil 

attributes with dendrometric variables of the agroforestry, in order to understand the 

relationship between them, whether positive or negative, high or low, thus inferring the 

success of the crop for a given soil condition , handling, system of use. For the first article, the 

systems presented variability among the chemical, physical and biological attributes of the 

soil, where the highest organic matter contents prevailed in the native forest, followed by 

lower density and higher soil moisture. The integration-crop-livestock showed the highest 

resistance to soil penetration and the lowest content of organic matter, even the highest soil 

density. The highest macroporosity and total porosity were observed in the native forest for a 

depth of 10-20 cm. The highest number of insects was observed in the Crop-Livestock 

Integration, but less diversity and richness and greater dominance. In the second article, 

spatial variability was verified for the chemical, physical and biological attributes of the soil, 

presenting different ranges and spatial dependencies through the semivariograms of kriging. 

Finally, the third article presented a correlation only between the chemical saturation of soil 

bases and basal area in the 0-5 cm layer of the soil, being this high and inverse, as well as for 

resistance to soil penetration at the depth of 20- 50 cm. It should be noted that there is 

variability of soil attributes in different management and use systems, as well as spatial 



 

 

variability for soil attributes. Also, there is correlation of some soil chemical and physical 

attributes with dendrometric variables of agroforestry production. 

 

Key-words: Precision Forestry, Nutrition, Land use and management system. 
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1.0  INTRODUÇÃO GERAL 

 

A agricultura familiar possui papel importante como fonte de abastecimento de 

alimentos no mercado nacional e carecem de sistemas de produção apropriados à sua 

capacidade de investimentos, ao tipo de mão de obra empregada e ao tamanho de suas 

propriedades (ARMANDO et al., 2002). 

O sistema de manejo denominado de Agrofloresta (AG) ou Sistemas Agroflorestais 

(SAF) se torna uma alternativa interessante para agricultura familiar por reunir vantagens 

ambientais e econômicas. Uma menor dependência de insumos externos aliada à utilização 

sustentável dos recursos naturais resulta em maior economia e segurança alimentar, tanto para 

os consumidores quanto para os agricultores (ARMANDO et al., 2002).  

Em AGs com alta diversidade, convivem na mesma área espécies florestais distintas, 

visando ter matéria reversível em fonte de energia, frutos, banco de sementes, extração de 

princípios ativos e essências. Também nesses sistemas mais complexos, caracterizados por 

serem compostos por espécies ornamentais, forrageiras além de madeireiras, obtêm-se fontes 

de renda alternativas em diferentes épocas do ano possibilitando que o produtor elabore 

planos estratégicos de mercado e renda, tendo em vista que um sistema florestal em 

monocultura demanda um maior horizonte de planejamento e prazos para que a matéria prima 

ou produto possa ser extraído e comercializado, sendo a mesma convertida em rendimentos 

financeiros líquidos para o produtor. 

Apesar das AGs apresentarem potencial para utilização em propriedades de agricul-

tura familiar na região Sudoeste do Paraná, estes ainda são pouco difundidos e adotados por 

agricultores da região (TONINI et al., 2009). Sendo assim, a Associação de Estudos, Orienta-

ção e Assistência Rural (Assesoar), em convênio de parceria assinado com a UTFPR, Campus 

Dois Vizinhos (DV), fomentou a implantação de 40 AG em propriedades de agricultores fa-

miliares da região Sudoeste do Paraná. Consequentemente, alguns avanços tais como: conhe-

cimento da comunidade local dos benefícios de uma agrofloresta e diferentes fontes de renda 

ao longo do ano foram obtidos até o momento para a difusão de AGs na região. Todavia, mais 

pesquisas devem ser realizadas pela UTFPR-DV para gerar as referências e acompanhar com 

qualidade e efetividade as iniciativas regionais. 

No ano de 2010 foi implantada uma unidade demonstrativa de AG na fazenda 

experimental da UTFPR-DV, a qual está se tornando um espaço didático, monitorado e 

conduzido por professores-pesquisadores e estudantes. Esta área deve ser utilizada ainda para 

a realização de pesquisas de longo prazo, destacando-se o monitoramento da evolução de 
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indicadores ecológicos do solo e da vegetação (proposta deste projeto). No Brasil, há poucos 

estudos aprofundados e de longo tempo sobre a interação entre o componente arbóreo e o solo 

em AGs, que se traduz em pouco conhecimento sobre, a influência dos atributos do solo sobre 

o crescimento das árvores e da influência do componente arbóreo (contínuo aporte de matéria 

orgânica e ciclagem de nutrientes) na melhoria da qualidade do solo.  

Os indicadores ecológicos que podem ser monitorados neste caso são os atributos 

físicos, químicos e biológicos do solo, assim como a fitossociologia e a dendrometria das 

árvores, tornando assim este trabalho inédito tendo em vista os estudos existentes até o 

momento apresentam apenas avaliações individualizadas de alguns elementos em AGs como 

o de Silva et al. (2011) e de Campos et al. (2013), não havendo informações mais completas 

sobre a dinâmica dos atributos do solo, associados as variáveis dendrométricas e 

consequentemente ao potencial produtivo de uma agrofloresta. 

Os atributos químicos e físicos do solo são indicadores da qualidade do solo, bem 

como refletem o manejo aplicado sobre a área. Alguns destes atributos são comumente 

aplicados em estudos de características do solo, sendo eles: porosidade total, macro e 

microporosidade e densidade para a física do solo. Para a química são eles: MO, P, K
+
, Ca²

+
, 

Mg²
+
, V%, Al³

+
, CTC. 

O emprego de alguns índices biológicos como Shannon, índice de diversidade e 

riqueza, Simpson, índice de diversidade que também indica a dominância, Evenness, índice 

de equabilidade entre populações (igualdade de distribuição entre populações) e respiração 

microbiana acumulada (CO2) são muito importantes para avaliar a qualidade do solo, tendo 

em vista serem indicadores de equilíbrio e estresse de ambientes através do comportamento 

da fauna edáfica. 

Semelhantemente as AGs, as matas nativas e ambientes sob vegetação natural 

apresentam variabilidade em seus atributos do solo (MONTEZANO et al., 2006). Além da 

variabilidade natural do solo, as práticas de uso e manejo das terras são fatores adicionais de 

variabilidade. Estudos já foram realizados dando ênfase as variações causadas pelo próprio 

uso e manejo (MELLO et al., 2006; ZANÃO JÚNIOR et al., 2010). O solo de modo geral 

apresenta variações nos seus atributos, mesmo em áreas consideradas homogêneas e que 

pertençam a mesma classe de solo (AMARO FILHO et al., 2007). Este fato está associado a 

condições de relevo, clima e organismos que atuam na gênese dos mesmos (SOUZA et al., 

2010). Sendo assim, a produtividade das culturas pode ser variável em uma mesma área por 

menor que seja o grau de variação espacial de determinados atributos. 
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Atualmente, padrões são impostos à agricultura, como a produção de alimentos em 

elevada quantidade e qualidade, garantindo segurança alimentar, produção de energia, fibra, 

madeira e outros bens para a humanidade e, ainda, auxiliando na mitigação de gases 

causadores de efeito estufa. Nesse contexto, a Integração Lavoura-Pecuária (ILP) pode 

auxiliar no alcance desses objetivos, já que pressupõe o uso contínuo das áreas agrícolas e a 

melhoria da qualidade do solo com o passar do tempo (ENTZ et al., 2002; RAO et al., 2003). 

Uma técnica que auxilia a avaliação dos recursos naturais é a geoestatística, a qual 

torna possível descrever a continuidade espacial, característica essencial de muitos fenômenos 

naturais. Essa técnica oferece um conjunto de ferramentas estatísticas que incorporam, no 

processamento dos dados, as coordenadas espaciais das observações realizadas (ISAAKS e 

SRIVASTAVA, 1989). 

Dentre alguns dos parâmetros geoestatísticos estão o alcance, o patamar, o efeito 

pepita e a dependência espacial. O alcance define a máxima distância onde as amostras 

vizinhas apresentam correlação espacial entre si. A partir desse alcance (m) não há mais 

dependência espacial, ou seja, as amostras apresentam comportamento totalmente aleatório, 

sendo recomendado o uso da estatística clássica. O patamar é o valor do semivariograma que 

corresponde ao seu alcance. Já o efeito pepita é o erro, onde se busca mantê-lo próximo a 

zero. A dependência espacial é quando à correlação espacial entre as amostras, há semelhança 

entre amostras vizinhas e não há predomínio da aleatoriedade. Ela é classificada de acordo 

com Cambardella et al. (1994). 

Estudos realizados a partir da espacialização de atributos do solo sinalizaram que a 

geoestatística foi uma ferramenta viável para identificar áreas de inconsistência em termos de 

correção da acidez do solo e definir dosagens adequadas e tipos de calcário para distintas 

zonas de acidez (HURTADO et al., 2010; REICHERT et al., 2008), bem como outras análises 

estatísticas e multivariadas. 

Quando se trata de produção agrícola, florestal ou animal é de suma importância que 

se estude e entenda as características do solo, tanto dos atributos químicos, físicos bem como 

biológicos. Obtém-se assim conhecimento deste solo, sua fertilidade, seu comportamento 

físico perante aquelas espécies introduzidas no meio, a interação com a fauna edáfica, de 

modo a maximizar a sua produção e consequentemente com o produto final obter maiores 

rendimentos tanto em termos de produção da cultura quanto de lucros. 

Os ecossistemas naturais apresentam integração harmoniosa entre a cobertura vegetal 

e os atributos do solo, resultante de processos essenciais de ciclagem de nutrientes e acumula-
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ção e decomposição da matéria orgânica. Contudo, a ação antrópica ocasiona alterações nes-

ses atributos e, na maioria das vezes, causa impacto ambiental negativo (SILVA et al., 2007). 

 Sob vegetação natural a matéria orgânica do solo se encontra estável e, quando sub-

metida ao uso agrícola, pode ocorrer redução significativa no seu conteúdo, de modo mais 

especial quando utilizados métodos de preparo com revolvimento intensivo do solo e sistemas 

de cultura com baixa adição de resíduos. Nesse cenário, pode ser estabelecido um processo de 

degradação das condições químicas, biológicas e físicas do solo, aderidas as perdas de produ-

tividade das respectivas culturas (BAYER E MIELNICZUK., 2008), 

A conversão de sistemas naturais em ambientes agrícolas pode culminar em compac-

tação do solo, consequente do pisoteio animal ou implementos agrícolas, cultivo intensivo e 

empregando um sistema de manejo inadequado (HAMZA e ANDERSON, 2005). O grau de 

compactação provocado pelo pisoteio animal pode ser influenciado por vários fatores, dentre 

eles: textura, sistema de pastejo, quantidade de resíduo vegetal na superfície, altura de manejo 

da pastagem e ainda pela umidade do solo (LANZANOVA et al., 2008). 

As inter-relações das propriedades do solo controlam os processos e os aspectos atre-

lados a sua variação temporal e espacial, de forma que qualquer alteração pode influenciar 

diretamente a sua estrutura e a atividade biológica e, consequentemente, a sua qualidade 

(CARNEIRO et al., 2009). Análises de alterações nas propriedades do solo, consequentes de 

impactos da intervenção antrópica em ecossistemas naturais, podem constituir importante 

ferramenta de auxílio no monitoramento da conservação ambiental, permitindo caracterizar a 

situação atual, alertar para situações de risco e prever situações futuras. 

Quanto à avaliação das características químicas do solo, esta é de suma importância 

para tornar possível a determinação da qualidade do aporte orgânico e da disponibilidade de 

nutrientes. O estoque de carbono orgânico do solo sofre redução em seus teores com o prepa-

ro, reduzindo consequentemente os nutrientes ligados a este, numa camada de 10 cm no solo 

(SHUKLA e LAL, 2005).  

Em áreas conduzidas sob AG, pastagens, e sistema de plantio direto tem seus teores 

de carbono orgânico aumentados em relação às áreas sob cerrado, processo inverso dos siste-

mas convencionais de cultivo que atuaram em sentido contrário (NEVES et al., 2004). Nestas 

circunstâncias, o manejo da matéria orgânica se torna essencial, tendo em vista que ela res-

ponde por grande parte da capacidade de troca catiônica (CTC) do solo, favorecendo a reten-

ção de cátions e por consequência a redução de sua lixiviação, além de melhorar a estrutura 

do solo pelo fato de atuar na estabilização de seus agregados.  
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Na região sudeste de Minas Gerais, Arato et al. (2003), em uma AG composta de es-

pécies arbóreas nativas e frutíferas, quantificaram a produção e decomposição de serapilheira 

e a compararam à produção de serapilheira verificada em florestas nativas da mesma região. 

Os autores constataram que a produção total de serapilheira da AG foi semelhante a da flores-

ta nativa estudada, permitindo inferir que a AG se comportou como uma floresta nativa neste 

quesito. Além disso, o cultivo da espécie Gliricidia sepium e sua utilização como adubo verde 

em AG elevou os valores de matéria orgânica leve do solo (MARIN et al., 2006). 

Menezes et al. (2008) observaram maiores valores de pH, Ca²
+
 e Mg²

+
 do solo de 

AGs de Rondônia em relação aos solos de florestas remanescentes adjacentes, quando compa-

rados aos solos das florestas remanescentes adjacentes, atribuídos ao aporte de nutrientes que 

restaram da queima anterior da floresta. 

Assim, o sistema AG se apresenta como uma alternativa que visa à melhoria da qua-

lidade produtiva do solo, pois cultivos anuais crescem consorciados com os componentes ar-

bóreos dentro da mesma área, bem como podem ser consorciados com espécies animais, or-

ganizados no mesmo espaço e/ou tempo.  

As áreas que utilizam AGs são mais sustentáveis que áreas de monoculturas, bem 

como os sistemas de ILP porque apresentam maior diversidade de espécies, à semelhança das 

matas nativas, mantendo assim a fertilidade do solo por meio da ciclagem de nutrientes. Con-

tudo, se fazem necessários mais estudos em agroflorestas para entender sobre as melhorias da 

fertilidade do solo pela adoção desses sistemas na região oeste do Paraná. 

A agricultura sustentável pode ser alcançada se trabalhando com o delineamento de 

sistemas agropecuários de produção que incluam tecnologias e normas de manejo que 

conservem ou melhoram a base física e a capacidade de sustentação do agroecossistema 

(FRANCO, 2000). 

Assim, a esta combinação tem sido atribuída às melhorias nas propriedades do solo, 

físicas e químicas, em muitos casos degradados, como também da atividade biológica de mi-

croorganismos, considerando uma maior entrada de matéria orgânica tendo em vista as várias 

vias de entrada de uma AG (MENDONÇA et al., 2001). 

A sustentabilidade das AGs ocorre em função das interações do fluxo de energia, da 

ciclagem de nutrientes e da biodiversidade do sistema (RODRIGUES, 2004). Entre as plantas 

existem interações econômicas e ecológicas, podendo-se combiná-las de forma complementar 

e sinérgica (AMADOR e VIANA, 1998). 

Na avaliação da sustentabilidade, o monitoramento dos atributos físicos, químicos e 

biológicos do solo é fundamental (DORAN e PARKIN, 1994). Estudos recentes relatam a 
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importância dos atributos físicos do solo, que têm sido utilizados para verificar alterações do 

manejo em sistemas conservacionistas comparados a sistemas convencionais de cultivo 

(D’ANDRÉA et al., 2002), (MENEZES et al., 2008). 

Ao avaliar o solo sob diferentes pastagens e coberturas florestais, Melloni al. (2008) 

observaram a eficiência dos atributos físicos como indicadores de sua qualidade, os quais re-

velaram grande discrepância entre a pastagem e os demais ecossistemas e alta similaridade 

entre as florestas. Carvalho et al. (2004) constataram menor densidade aparente, menor resis-

tência à penetração, maior porosidade, e maior estabilidade de agregados nas AGs quando 

comparada ao mesmo solo sob plantio convencional. 

A ação antrópica exercida no solo através das práticas agrícolas afeta em maior ou 

menor grau os microorganismos e a fauna edáfica que utilizam o solo como habitat (LA-

VELLE et al., 1997) e, que por sua vez, exercem funções importantes no solo como a cicla-

gem de nutrientes (ASSAD, 1997). A ação dos microrganismos edáficos do solo contribui 

para a formação de agregados estáveis, que permitem proteger uma parte da matéria orgânica 

de rápida mineralização (SÁNCHEZ e REINÉS, 2001), sendo importante na mobilidade ver-

tical de nutrientes assimiláveis, favorecendo o sistema radicular das plantas (SILVA et al., 

2006). 

O uso contínuo do solo pode alterar o equilíbrio e a diversidade da fauna edáfica. Ca-

racterísticas como diversidade de populações e densidade de bioindicadores podem demons-

trar as condições de um solo, seus níveis de equilíbrio ou perturbação (BROWN, 1997). De-

vido à alta sensibilidade da fauna de solo diante das mudanças do sistema, esta pode ser utili-

zada como indicador para medir o impacto das práticas de manejo sobre o solo e também co-

mo um bioindicador de qualidade do solo (ROVEDDER et al., 2004). 

O uso de diferentes coberturas vegetais e de práticas culturais podem influenciar di-

retamente sobre a população da fauna edáfica. Esse efeito, na maioria das vezes, está relacio-

nado à permanência de resíduos orgânicos sobre a superfície do solo. As coberturas normal-

mente formam uma camada espessa de folhas mortas, com vários estratos de matéria fresca e 

em decomposição, capaz de abrigar uma fauna mais diversificada (CANTO, 1996). 

Os sistemas de preparo e cultivo do solo podem modificar a densidade e diversidade 

dos grupos mais frequentes de organismos edáficos (BARETTA et al., 2003; SILVA et al., 

2006). 

O presente estudo teve como objetivos principais avaliar a variabilidade dos atributos 

químicos, físicos e biológicos e posteriormente a variabilidade espacial destes atributos do 

solo. Por fim, através de análise de correlação correlacionar ambos com as variáveis 
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dendrométricas das árvores da AG através do coeficiente de correlação de Spearman. Estas 

análises foram divididas em três capítulos respectivamente. 

Como objetivos específicos foram: 

 

a) Avaliar a variabilidade dos seguintes atributos químicos: M.O, P, K
+
, pH, 

Al³
+
, Ca²

+
, Mg²

+
, SB, V (%), CTC para as camadas de 0-5, 5-10 e 10-20 cm 

de profundidade na Agrofloresta (AG), mata nativa (M) e Integração 

Lavoura-Pecuária (ILP). Avaliar a dependência espacial dos atributos 

químicos no solo da AG; 

b) Avaliar a variabilidade dos seguintes atributos físicos: densidade do solo, 

resistência do solo à penetração, macroporosidade, microporosidade, 

porosidade total, umidade do solo para as camadas de 0-5, 5-10 e 10-20 cm 

de profundidade nos sistemas AG, M e ILP. Avaliar a dependência espacial 

dos atributos físicos no solo da AG; 

c) Avaliar variabilidade dos seguintes índices biológicos: Indivíduos, Ordens, 

Respiração microbiana acumulada (CO²), Simpson, Shannon, Evenness das 

espécies edáficas na profundidade de 0-10 cm para os sistemas AG, M e 

ILP. Avaliar a dependência espacial dos índices biológicos no solo da AG; 

d) Expressar a variabilidade dos atributos químicos, físicos e dos índices 

biológicos nos sistemas AG, M e ILP, bem como a variabilidade e o grau de 

dependência espacial destes na AG. Gerar mapas temáticos dos atributos do 

solo através de semivariogramas para a AG; 

e) Correlacionar os atributos do solo com as variáveis dendrométricas da AG. 

 

Como algumas das perguntas a serem respondidas entre elas é a variabilidade 

química, física e biológica do solo nos três sistemas avaliados ainda, se há dependência 

espacial dos atributos do solo na AG, bem como a capacidade da ferramenta geoestatística em 

diagnosticar variabilidade espacial entre os atributos avaliados na AG. Em um último capítulo 

detectar as possíveis correlações entre as variáveis dendrométricas da AG com as 

características físicas, químicas e biológicas do solo. 

Assim, com base nos resultados obtidos através das análises estatísticas e 

geoestatísticas descrever o comportamento dos atributos do solo, a variabilidade espacial 

deste e a correlação com as variáveis dendrométricas da AG. Portanto, o estudo poderá indicar 

a viabilidade de uma AG para a região Sudoeste do Paraná perante as condições de solo 



26 

 

existentes. Ainda, servir de indicador ambiental entre os sistemas de uso do solo avaliados, 

levando em consideração a qualidade do solo em termos de atributos químicos, físicos e 

biológicos, perante seus respectivos manejos e seus níveis de equilíbrio e perturbação. 

Por fim, abordando essa temática de estudo, este será uma ferramenta indicadora 

tanto da viabilidade ou inviabilidade da geoestatística para este tipo de estudo e as melhores 

condições para as espécies, no caso do AG, podendo assim servir de argumento válido para os 

produtores rurais sobre a viabilidade em se cultivar em AG, quebrando assim um paradigma e 

a resistência dos produtores em plantar florestas e integrar vários produtos ou subprodutos da 

mesma, levando em conta os ganhos ambientais proporcionados por esta forma de produção. 
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2.0 Variabilidade dos atributos químicos, físicos e biológicos do solo em diferentes 

sistemas de uso e manejo 

Variability of chemical, physical and biological attributes of soil in different systems of 

use and management 

 

2.1 RESUMO 

O estudo da variabilidade dos atributos químicos, físicos e biológicos do solo é de 

suma importância para executar o manejo correto do solo. Este estudo teve como objetivo 

avaliar a variabilidade dos atributos do solo entre diferentes sistemas de uso e manejo, sendo 

eles mata nativa (M), Integração Lavoura-Pecuária (ILP) e Agrofloresta (AG) no município de 

Dois Vizinhos - PR. Foram avaliados alguns atributos químicos (MO, P, K
+
, pH, Al³

+
, Ca²

+
, 

Mg²
+
, SB, V%, CTC) físicos (macroporosidade, microporosidade, porosidade total, 

densidade) e ainda a umidade nas profundidades de 0-5,  5-10 e 10-20 bem como alguns 

índices biológicos do solo em 0-10 cm, sendo eles: indivíduos, ordens, Shannon, Simpson, 

Evenness e respiração microbiana acumulada (CO2). Os sistemas apresentam variabilidade 

entre si para os atributos químicos, físicos e biológicos do solo, onde predominam maiores 

teores de matéria orgânica na mata nativa, seguida de menor densidade e maior umidade do 

solo. A integração-Lavoura-Pecuária apresentou a maior resistência à penetração do solo e o 

menor teor de matéria orgânica, ainda a maior densidade do solo. A maior macroporosidade e 

porosidade total foram constatadas na mata nativa para a profundidade de 10-20 cm. O maior 

número de insetos foi constatado na Integração Lavoura-Pecuária, porém menor diversidade e 

riqueza e maior dominância. 

 

Palavras-chave: Fertilidade do solo, Resistência mecânica do solo, Fauna edáfica, Manejo. 
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2.2 ABSTRACT 

The study of the variability of the chemical, physical and biological attributes of the 

soil is of great importance to execute the correct management of the soil. The objective of this 

study was to evaluate the variability of soil attributes between different systems of use and 

management, including native forest (M), Agroforestry (AG) and Agroforestry (AG) in the 

municipality of Dois Vizinhos - PR. Some physical attributes (macroporosity, microporosity, 

total porosity, density) were evaluated, as well as the moisture content at 0- 5, 5-10 and 10-20 

as well as some soil biological indexes at 0-10 cm, being: individuals, orders, Shannon, Simp-

son, Evenness and accumulate respiration microbial (CO2). The systems present variability 

among the chemical, physical and biological attributes of the soil, where organic matter pre-

dominates in the native forest, followed by lower density and higher soil moisture. The inte-

gration-crop-livestock showed the highest resistance to soil penetration and the lowest content 

of organic matter, even the highest soil density. The highest macroporosity and total porosity 

were observed in the native forest for a depth of 10-20 cm. The highest number of insects was 

observed in the Crop-Livestock Integration, but less diversity and richness and greater domi-

nance. 

 

Key-words: Soil fertility, Soil mechanical resistance, Soil fauna, Management. 

 

2.3 INTRODUÇÃO 

Quando se trata de produção, seja ela agrícola, florestal ou animal é de suma 

importância que se estude e entenda as características do solo, tanto dos atributos químicos 

como físicos, bem como dos biológicos. Obtém-se assim conhecimento deste solo, sua 

fertilidade, seu comportamento físico e biológico perante as espécies introduzidas no meio, de 
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modo a maximizar a sua produção e consequentemente com o produto final obter maiores 

rendimentos tanto em termos de produção quanto de lucros financeiros.  

Sendo assim, as ferramentas de análises da qualidade do solo possibilitam o 

conhecimento mais detalhado dos atributos deste, permitindo assim a aplicação de insumos e 

o manejo mais preciso da área, tendo em vista que sistemas de uso e manejo distintos 

apresentam comportamentos distintos. 

O termo “Sistema Agroflorestal” corresponde a uma forma de uso da terra e manejo 

dos recursos naturais, nos quais espécies lenhosas (palmeiras, árvores, arbustos) são utilizadas 

em associação com cultivos animais ou agrícolas, na mesma área, de maneira simultânea ou 

em uma sequência temporal (MONTAGNINI., 1992; UNRANI e JAIN., 2010). Dominando a 

técnica de AGs, entendendo sua dinâmica de implantação e condução, aliado ao conhecimento 

das características dos atributos químicos, físicos e biológicos do solo, pode-se entender e 

estimar qual será o crescimento e produção. 

As florestas tendem a apresentar menor perda de solo e água em virtude da cobertura 

vegetal, a qual proporciona redução dos efeitos do impacto da gota d’água (chuva) com o 

solo, o que reduz o potencial desta de desagregar o solo. Assim, com uma menor perda de 

água e umidade a mata nativa tende a ser um ambiente mais estável e que propicia melhores 

condições para o desenvolvimento da fauna edáfica, resultado da maior disponibilidade de 

matéria orgânica e umidade. A manutenção deste sistema influi diretamente sobre as 

propriedades do solo, não somente as químicas, mas as físicas bem como as biológicas. 

Para o sistema de Integração Lavoura-Pecuária, diante das mudanças climáticas 

ocorridas nos últimos anos em todo o mundo, este sistema vem a mitigar os efeitos dos gases 

do efeito estufa (GEE) emitidos na atmosfera. Assim, a intensificação do uso da terra em 

áreas já desmatadas surge como uma das alternativas aceitas pelos diferentes agentes 
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envolvidos no processo de desenvolvimento sustentável da agropecuária (FERNANDEZ e 

FINCO, 2014). 

O presente trabalho teve como objetivo estudar a variabilidade dos atributos 

químicos, físicos e biológicos, em diferentes sistemas de uso e manejo do solo, sendo eles: 

mata nativa secundária (M), Integração Lavoura-Pecuária (ILP) e Agrofloresta (AG). 

 

2.4 MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo foi realizado no município de Dois Vizinhos, localizado na região 

sudoeste no estado do Paraná, Brasil (“25° 45’ 04” Sul e longitudes entre “53° 03’ 05” Oeste). 

A vegetação típica da região é a floresta Floresta Ombrófila Mista e a altitude média da região 

em relação ao nível do mar é 509 metros.  

De acordo com a classificação climática, o tipo de clima que ocorre em Dois 

Vizinhos é o Cfa, (sub-tropical, sem estação seca, com temperatura média do mês mais frio 

menor que 18°C e temperatura média do mês mais quente superior a 22°C) (ALVARES et al., 

2013).  

Os solos da região de Dois Vizinhos são, em sua grande maioria, Nitossolo Vermelho 

(BHERING et al., 2008), para a agrofloresta (AG: Q1- quadrante 1; Q2; Q3 e Q4), 

predominando Neossolo Litólico Eutrófico fragmentário e Nitossolo Vermelho Eutroférrico 

típico para a Mata nativa secundária (M) e Nitossolo Vermelho Eutroférrico típico para o 

sistema Integração Lavoura-Pecuária (ILP) e Agrofloresta (AG).  

Os Neossolos são solos pouco evoluídos formados por material mineral ou por 

material orgânico com menos de 20 cm de espessura, não apresentando qualquer tipo de 

horizonte B diagnóstico.  

Os Neossolos Litólicos são solos com horizonte hístico ou A, assentes sobre a rocha 

ou sobre um horizonte C ou sobre material com 90% ou mais de sua massa constituída por 
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fragmentos de rocha com diâmetro maior que 2 mm (cascalhos, calhaus). Admite um 

horizonte B em início de formação, cuja espessura não corresponde a qualquer tipo de 

horizonte B diagnóstico. Neossolo Litólico Eutrófico é um tipo de solo que apresenta 

saturação de bases superior a 50%. Neossolo Litólico Eutrófico fragmentário apresenta solos 

com contato lítico fragmentário. 

Nitossolos são solos com 350g/kg ou mais de argila, inclusive no horizonte A, 

formados por material mineral que apresentam horizonte B nítico abaixo do horizonte A. 

Solos com matiz 2,5YR ou mais vermelho na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte 

B.  

Nitossolos Vermelhos apresentam matiz 2,5YR ou mais vermelho na maior parte dos 

primeiros 100 cm do horizonte B (exclusive BA). Nitossolo Vermelho Eutroférrico é o tipo de 

solo que apresentam saturação de bases maior que 50% e teores de ferro de 150g/kg a 360 

g/kg na maior parte dos iniciais 100 cm de profundidade do horizonte B. Nitossolo Vermelho 

Eutroférrico típico é um solo que não se enquadra nas classes anteriores (EMBRAPA, 2006). 

Uma das áreas avaliadas é a Agrofloresta (AG) da UTFPR – Dois Vizinhos 

especificamente, localizada próximo à Horta desta Universidade, com 1790,8 m², composta 

por espécies florestais nativas, sendo madeireiras e fruteiras, dentre elas pitangueiras e cedros, 

com 8 linhas de plantio, onde que as duas linhas externas servem de bordadura. A área foi 

dividida em quatro quadrantes de mesmas dimensões de acordo com os distintos grupos de 

espécies. Assim, em cada quadrante foram efetuadas 6 amostras para cada grupo de análises. 

A AG era usada como uma horta, sendo que a mesma sofria aplicações de insumos 

agrícolas como fertilizantes a base de NPK, calcário e constantes revolvimentos do solo com 

grande arradora. Esse fato pode refletir no comportamento dos atributos do solo bem como no 

desempenho das culturas posteriormente implantadas.  
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Figura 1 – Classificação dos solos nas áreas de estudo no interior da UTFPR – DV. 

AG ILP 

M 
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A segunda área de estudo é a mata nativa secundária (M), a qual encontra-se em 

estágio secundário de regeneração e composta por espécies típicas da região sudoeste do 

Paraná. Está localizada próximo ao AG, área esta pertencente à Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR) Campus Dois Vizinhos – PR. 

A terceira área de estudo é o sistema de Integração-Lavoura-Pecuária (ILP), usado 

para pastejo do gado e cultivo de culturas de inverno, bem como soja no verão. Localiza-se 

próximo da M e da AG. 

As amostras de solo foram coletadas em sistema de grade de pontos distantes, sendo 

a distância entre pontos de 10 m aproximadamente. As coletas em cada ponto foram realiza-

das em três profundidades (0-5, 5-10 e 10-20 cm), em trincheiras escavadas com o auxílio de 

pá de corte e realizada a coleta de solo em anéis para análises químicas e físicas para cada um 

dos 24 pontos amostrais correspondentes a AG (6 pontos no Q1: quadrante 1; 6 pontos no Q2: 

quadrante 2; 6 pontos no Q3: quadrante 3 e 6 pontos no Q4: quadrante 4), 6 para a M e outros 

6 para a ILP. Ainda, com o auxilio de um Sistema de Posicionamento Global (GPS) obteve-se 

as coordenadas geográficas, assim gerando a malha de avaliação. 

Para a amostragem física do solo, na mesma trincheira foi realizada a coleta de solo 

nos anéis, nas profundidades de 0-5, 5-10 e 10-20 cm. Estas amostras foram submetidas às 

análises físicas, para cada um dos 24 pontos amostrais correspondentes a AG, 6 a mata nativa 

e 6 ao ILP. Também foi realizada a avaliação à resistência à penetração (RP) do solo com o 

aparelho “PenetroLog” até a profundidade de 50 cm 48 horas após chuva de modo a padroni-

zar a interferência da umidade nos resultados de RP das diferentes área de estudo. Para RP 

foram coletados 8 valores em cada ponto amostral. 

O solo coletado foi submetido às análises de atributos químicos e físicos, seguindo a 

metodologia de TEDESCO et al. (1995) e EMBRAPA (1997) onde para os atributos químicos 

a fertilidade do solo foi quantificada no laboratório de análises da UTFPR, Campus Pato 
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Branco, pela determinação dos atributos químicos: teor de matéria orgânica (MO) de acordo 

com WALKLEY e BLACK (1934), pH (em CaCl2), K
+
 e P (extraídos com a solução de 

Mehlich-1), Ca²
+
, Mg²

+
 e Al trocável (extraído com KCl 1 mol L-1), H

+
 + Al³

+
 (acidez poten-

cial), capacidade de troca catiônica (CTC) e saturação por bases (V%). 

Quanto aos atributos físicos, estes foram levados ao laboratório de solos da UTFPR, 

Campus Dois Vizinhos, onde foram analisados os atributos: densidade do solo, macroporosi-

dade, microporosidade e porosidade total, bem como a RP do solo e umidade volumétrica. 

Para os atributos biológicos, foram instaladas armadilhas de queda do tipo “Trampas 

de Tretzel” (Pitfall-Traps) para coleta edáfica nos sistemas de uso do solo em cada ponto 

amostral, totalizando 6 amostras para M, 6 para ILP e 24 para AG. As armadilhas com 

diâmetro de 12 cm foram confeccionadas com frascos plásticos e enterradas ao nível de 10 cm 

de profundidade no solo. A avaliação da respiração microbiana acumulada (CO²) foi dada 

através da solução de NaOH 0,5 mol L
-1

,  onde ocorreram as avaliações em 15, 30 e 45 dias 

após a incubação (JENKINSON e POWLSON, 1976a,b) mantendo-se em 60% da capacidade 

de campo e realizada a fumigação das amostras com clorofórmio isento de álcool. Foram 

calculados os seguintes índices: indivíduos, ordens, Shannon, Simpson e Evenness.  

Foi utilizado o programa Excel® para elaboração dos gráficos e as médias foram 

comparadas usando o erro padrão da média. Ainda foi calculado o coeficiente de correlação 

de Pearson entre os caracteres densidade e umidade do solo. Para as variáveis de número de 

insetos foi construído o gráfico de Box-plot para representar e comparar a variabilidade entre 

os tratamentos e estimados os índices de riqueza e diversidade baseados no número e ordem 

de insetos, usando o programa Past (HAMMER et al., 2001). 
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2.5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em relação à química do solo (Tabela 1), nota-se que há um maior acúmulo de MO 

na M, para as camadas de 0-5 e 5-10 cm de profundidade. Há maiores teores de Mg²
+
, SB e 

CTC para a M nas profundidades de 0-5 cm, como constatado por CARDOSO et al.  (2011) o 

qual descreve que os valores para tais atributos reduziram significativamente quando realizada 

a conversão da vegetação arbórea em pastagem cultivada. Ainda, apresenta-se um maior teor 

de alumínio para os sistemas M e ILP, principalmente nas maiores profundidades.  

Nota-se um baixo teor de P para a M em todas as profundidades avaliadas quando 

comparada ao ILP e a AG. Este fato pode estar relacionado a não adição de adubação química 

no solo da M, caso contrário do ILP e AG.  MOREIRA e MALAVOLTA (2004) descrevem 

menores valores para MO, K
+
, Ca²

+
, Mg²

+
, SB, CTC em sistema de pastagem, possivelmente 

atribuída à menor reciclagem de nutrientes nesse sistema quando comparado a M e AG. 

Para todas as profundidades avaliadas nota-se que os valores de pH em CaCl foram 

superiores para a AG em relação à M e ILP. A acidificação do solo é um processo natural que 

pode estar relacionado à lixiviação de bases ou ainda a absorção desses elementos pelas árvo-

res, o que seria mais evidente em solos intemperizados, pobres em nutrientes. Parte da acidez 

do solo pode estar relacionada à liberação de ácidos orgânicos durante a decomposição da 

serapilheira (ALEXANDER e CRESSE, 1995). Outro fator que pode ter interferido para os 

maiores valores de pH na AG é seu histórico anterior, sendo que a mesma era uma horta e 

recebia um manejo agrícola, com cargas de calcário e fertilizantes químicos. 

Os maiores valores para Al³
+
 trocável foram observados nos sistemas de uso M e 

ILP. Os teores de Al³
+
 trocáveis variaram entre os sistemas de uso do solo e em profundidade, 

onde os maiores valores para este são justificados pelos baixos valores de pH, facilitando a 

solubilização do Al³
+
 trocável no solo. Ainda, os maiores valores para o Al³

+
 podem estar li-
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gados ao efeito da MO complexando parte desse elemento e reduzindo sua extração pela solu-

ção KCl (MAFRA et al., 2008).  

Os maiores valores médios para pH, K
+
, Ca

2+
, V%, CTC e SB na AG estudada po-

dem ser atribuídos pelo retorno de nutrientes na forma de serapilheira, como cita em um estu-

do realizado na Austrália, NOBLE e RANDALL (2005), onde verificaram que o retorno de 

nutrientes de Eucalyptus cloeziana, na forma de serapilheira, aumentou os teores de Ca
2+

, 

Mg²
+
, K

+
 e Na

+
 no solo. Ainda, estes resultados podem estar atrelados ao fato que a AG ante-

riormente era uma horta, onde a mesma recebia fertilizantes químicos, elevando os teores dos 

mesmos como constatado neste estudo. 

Os quadrantes Q1 e Q2 em todas as profundidades apresentam maiores teores para o 

atributo P, caso contrário ao observado por FONSECA et al. (1993), em solos sob eucalipto. 

Fato este pode estar relacionado à aplicação de adubo químico na formulação NPK na AG. Os 

quadrantes Q2 e Q3 apresentaram os maiores teores de K
+
 para todas as profundidades avali-

adas. Este fato pode estar atrelado a que a AG anteriormente era uma área de horta, onde a 

mesma recebia altas cargas de adubação. 
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Tabela 1 - Atributos químicos do solo nas camadas de 0-5, 5-10 e 10-20 cm, dos quadrantes da AG (Q1, Q2, Q3 e Q4), Mata nativa (M) e área de sistema de 

Integração Lavoura-Pecuária (ILP). Os valores representam a média ± o erro padrão da média de seis pontos de amostragem. 

Área M.O. g dm
-3

 P mg dm
-3

 K
+ 

mg dm
-3

 pH CaCl2 Al³
+ 

KCl 

Ca²
+ 

cmol(c) 

dm
-3

  

Mg²
+ 

cmol(c) 

dm
-3

  

SB cmol(c) 

dm
-3

  V%  CTC 

 

Camada 0-5 cm 

Q1 46,7 ± 2,5 99,9 ± 19,0 345,4 ± 50,7 5,7 ± 0,1 0,0 ± 0,0 8,7 ± 0,4 2,8 ± 0,3 12,3 ± 0,3 78,5 ± 0,8 15,7 ± 0,4 

Q2 58,1 ± 5,4 89,6 ± 33,2 545,1 ± 71,2 6,0 ± 0,1 0,0 ± 0,0 8,3 ± 0,6 4,1 ± 0,7 13,6 ± 0,9 82,5 ± 1,2 16,4 ± 0,8 

Q3 48,3 ± 1,7 28,2 ± 9,2 469,2 ± 41,0 5,4 ± 0,1 0,0 ± 0,0 7,4 ± 0,4 2,5 ± 0,3 11,1 ± 0,5 74,2 ± 0,8 14,9 ± 0,5 

Q4 41,3 ± 2,0 40,7 ± 4,7 387,1 ± 88,6 5,6 ± 0,1 0,0 ± 0,0 8,9 ± 0,3 2,5 ± 0,2 12,4 ± 0,2 78,5 ± 0,7 15,8 ± 0,4 

M 79,7 ± 12,2 4,9 ± 0,3 245,7 ± 14,9 4,8 ± 0,2 0,1 ± 0,0 10,2 ± 2,1 4,6 ± 0,9 15,5 ± 1,8 72,5 ± 5,2 21,0 ± 1,1 

ILP 41,6 ± 3,4 19,4 ± 1,3 280,5 ± 98,0 4,8 ± 0,1 0,1 ± 0,0 4,9 ± 0,2 3,9 ± 1,3 9,6 ± 1,4 64,8 ± 3,7 14,5 ± 1,1 

 

Camada 5-10 cm 

Q1 41,3 ± 1,9 117,5  ± 29,0 225,5  ± 42,4 5,7  ± 0,1 0,0 ± 0,0 9,0 ± 0,4 2,6 ± 0,2 12,2 ± 0,4 78,0 ± 1,1 15,6 ± 0,3 

Q2 44,2  ± 3,3 76,1  ± 34,3 380,9  ± 101,8 5,9  ± 0,2 0,0 ± 0,0 8,1 ± 0,7 3,6 ± 0,6 12,7 ± 0,7 79,1 ± 1,6 16,0 ± 0,6 

Q3 37,1  ± 0,7 14,8  ± 5,0 353,2  ± 52,6 5,3  ± 0,1 0,0 ± 0,0 7,2 ± 0,3 2,3 ± 0,4 10,4 ± 0,4 72,3 ± 0,8 14,4 ± 0,4 

Q4 34,9  ± 1,0 36,9  ± 5,4 254,2  ± 58,0 5,5  ± 0,1 0,0 ± 0,0 9,1 ± 0,3 2,2 ± 0,1 11,9 ± 0,4 76,0 ± 1,0 15,7 ± 0,5 

M 50,7  ± 5,3 1,2  ± 0,3 126,4  ± 19,7 4,4  ± 0,3 0,4 ± 0,1 5,5 ± 1,4 2,8 ± 0,3 8,6 ± 1,5 55,6 ± 7,4 15,2 ± 0,7 

ILP 29,3  ± 0,6 8,2  ± 1,6 232,0  ± 98,7 4,3  ± 0,2 0,2 ± 0,1 4,0 ± 0,2 3,0 ± 1,2 7,5 ± 1,4 55,8 ± 4,3 13,1 ± 1,3 

 

Camada 10-20 cm 

Q1 37,1 ± 1,6 89,8 ± 14,5 160,3 ± 32,9 5,5 ± 0,1 0,0 ± 0,0 8,6 ±  0,2 2,6 ±  0,2 11,6 ±  0,3 75,3 ±  0,8 15,4 ±  0,2 

Q2 36,4 ± 2,4 74,6 ± 37,8 316,7 ± 85,8 5,8 ± 0,2 0,0 ± 0,0 7,9 ±  0,8 3,6 ±  0,6 12,3 ±  1,0 78,7 ±  2,1 15,5 ±  0,9 

Q3 34,0 ± 3,0 17,3 ± 6,9 265,2 ± 30,3 5,3 ± 0,1 0,0 ± 0,0 7,6 ±  0,3 2,2 ±  0,2 10,5 ±  0,3 73,6 ±  1,2 14,2 ±  0,3 

Q4 34,4 ± 1,2 19,7 ± 2,6 180,5 ± 48,3 5,5 ± 0,0 0,0 ± 0,0 9,3 ±  0,2 2,1 ±  0,2 11,8 ±  0,2 75,7 ±  0,9 15,6 ±  0,2 

M 36,6 ± 4,1 0,8 ± 0,5 84,1 ± 10,9 4,2 ± 0,3 0,8 ±  0,3 3,6 ±  1,1 2,8 ±  0,3 6,6 ±  1,3 48,4 ±  7,4 13,1 ±  0,7 

ILP 26,1 ± 0,6 4,0 ± 1,6 154,4 ± 89,0 4,3 ± 0,1 0,3 ±  0,1 3,3 ±  0,2 1,7 ±  0,3 5,4 ±  0,4 50,8 ±  2,9 10,7 ±  0,7 

M.O.: matéria orgânica (g dm
-3

); K e P em mg dm
-3

; Al, Ca, Mg e SB: cmol(c) dm
-3

. Metodologias: M.O. por digestão úmida; P e K extraídos com solução de 

Mehlich I; pH em CaCl2 1:2,5; Ca, Mg e Al trocáveis extraídos com KCl 1 mol L
-1

. 
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Para as variáveis densidade e umidade do solo, (Figura 2) há uma maior densidade 

no sistema de uso do solo ILP para a profundidade de 0-5 cm, ainda uma menor umidade, 

havendo uma relação inversamente proporcional entre essas variáveis. Ainda para tal, 

calculou-se o coeficiente de correlação de Pearson para as profundidades de 0-5, 5-10 e 10-20 

cm de profundidade do solo, onde obteve-se os seguintes valores: -0,986, -0,977 e -0,833 

respectivamente. Isso indica elevada relação linear negativa entre estes dois fatores, ou seja, 

que a umidade do solo interfere na avaliação da densidade.  

Os valores de densidade e umidade do solo para ILP mostram a ação negativa do 

manejo, onde estão entre os valores de densidade do solo considerados críticos ao crescimento 

radicular e infiltração de água, que segundo FERREIRA et al. (2010) está entre 1,27 e 1,57 g 

cm
-
³. Os valores para densidade na AG foram semelhantes ao ILP, especificamente nas 

profundidades de 5-10 (Figura 3) e 10-20 cm (Figura 4), fator que pode estar relacionado ao 

fato que a AG possui poucos anos de implantação e anteriormente sofria um manejo agrícola, 

com passagem de máquinas, vindo a compactar o solo. 

As médias de densidade do solo na M destacaram-se como as mais baixas, assim 

como as médias de RP (Figura 5), entretanto apresentou a maior umidade para todas as 

profundidades, bem como o Q2 na profundidade de 10-20 cm para este último atributo. 

Segundo IMHOFF et al. (2000) a densidade do solo é diretamente proporcional a RP, ou seja, 

acréscimos nos valores de densidade do solo promovem diretamente acréscimos para os 

valores de RP, como constatado neste estudo.  

Estes valores para a ILP podem ter ocorrido devido a idade da forrageira, umidade do 

solo no momento do pastejo, textura do solo (IMHOFF et al., 2000), altas taxas de lotação 

animal, sendo neste estudo superior à 10 animais/ha e pela degradação do solo, onde os 

valores mais críticos são encontrados nas primeiras camadas do solo (FERREIRA et al.,2010), 

indo ao encontrado com os resultados obtidos neste estudo. MARCHÃO et al. (2007) afirma 
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que áreas de integração sofrem maiores incrementos de RP e densidade do solo, 

principalmente nas fases de pastagens (CARNEIRO et al., 2009). Em sistemas de pastejo 

continuo ou com baixa rotação os animais permanecem na área de pastejo durante todo o 

período sendo sob chuva ou sol, isto favorece a compactação do solo e promove a depreciação 

da qualidade das pastagens e do solo (CECONI et al., 2007). 

 
Figura 2 - Densidade aparente do solo (Ds) e umidade do solo dos quadrantes da agrofloresta 

(Q1, Q2, Q3 e Q4), área de sistema de Integração Lavoura-Pecuária (ILP) e Mata secundária 

(M), na camada de 0-5 cm. As barras representam o erro padrão da média.  

 

 

 

Figura 3 - Densidade aparente do solo (Ds) e umidade do solo dos quadrantes da agrofloresta 

(Q1, Q2, Q3 e Q4), área de sistema de Integração Lavoura-Pecuária (ILP) e Mata secundária 

(M), na camada de 5-10 cm.  As barras representam o erro padrão da média.  

 

 

Figura 4 - Densidade aparente do solo (Ds) e umidade do solo dos quadrantes da agrofloresta 

(Q1, Q2, Q3 e Q4), área de sistema de Integração Lavoura-Pecuária (ILP) e Mata secundária 

(M), na camada de 10-20 cm. As barras representam o erro padrão da média.  

 



43 

 

A maior umidade no sistema de uso do solo M e Q2 para a profundidade de 10-20 cm 

provavelmente pode estar relacionado ao fato da maior cobertura vegetal proporcionada pelas 

árvores que ocorrem nessas áreas. A cobertura do solo com vegetação reduz a incidência de 

raios solares sobre a superfície do solo, reduzindo a perda de umidade por meio da 

evapotranspiração, como o resultado explicitado na figura anterior. MELLO et al. (2007), 

descreve que a alteração das proporções na cobertura vegetal influenciará nas condições de 

umidade do solo e na interceptação pelo dossel.  

As quatro áreas da AG tiveram RP semelhante a da M, inclusive Q1 apresentou a 

menor RP em todas as camadas a partir de 5 cm. A menor RP na M e na AG quando 

comparada ao ILP indica a influencia do manejo do solo e que o crescimento das árvores esta 

influenciando de maneira positiva para uma menor RP, sendo um ambiente favorável para o 

crescimento radicular pela ausência da barreira de impedimento físico.  

Essa resistência foi mais perceptível na camada de 0-20 cm de profundidade do solo, 

sendo a camada mais superficial e agricultável. Nas profundidades de 20-50 cm os 

comportamentos entre os sistemas de uso do solo foram similares, não havendo forte 

variabilidade de resistência. De acordo com trabalho realizado por CECONI et al. (2007) o 

uso dos solos em pastagens provoca aumento expressivo nos valores de RP, porém aumentos 

expressivos nas primeiras camadas do solo. 
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Figura 5 - Resistência (MPa) do solo à penetração (RP) dos quadrantes da agrofloresta (Q1, 

Q2, Q3 e Q4), área de sistema de Integração Lavoura-Pecuária (ILP) e Mata secundária (M). 

 

Para as variáveis macroporosidade e porosidade total, percebe-se maiores valores no 

sistema de uso M para as profundidades de 0-5 e 10-20 cm de profundidade, como explicitado 

nas figuras 6 e 8. Já para a variável microporosidade houve diferenças para a profundidade de 

0-5 cm na M, com os maiores valores. 

 Esses valores de macroporosidade são considerados adequados para as plantas, em 

relação à garantia de aeração do sistema radicular (REYNOLDS et al., 2002), cujo limite crí-

tico é de 10% do volume total de poros, como constatado no presente estudo, acima de 30%. 

Geralmente o revolvimento do solo promove um aumento temporário da macroporosidade, 

quando comparado à garantia de aeração do sistema radicular (REYNOLDS et al., 2002). 

 

Figura 6 - Macro e microporosidade do solo dos quadrantes da agrofloresta (Q1, Q2, Q3 e 

Q4), área de sistema de Integração Lavoura-Pecuária (ILP) e Mata secundária (M), na camada 

de 0-5 cm. As barras representam o erro padrão da média.  
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Figura 7 - Macro e microporosidade do solo dos quadrantes da agrofloresta (Q1, Q2, Q3 e 

Q4), área de sistema de Integração Lavoura-Pecuária (ILP) e Mata secundária (M), na camada 

de 5-10 cm. As barras representam o erro padrão da média.  

 

 

Figura 8 - Macro e microporosidade do solo dos quadrantes da agrofloresta (Q1, Q2, Q3 e 

Q4), área de sistema de Integração Lavoura-Pecuária (ILP) e Mata secundária (M), na camada 

de 10-20 cm. As barras representam o erro padrão da média.  

 

Para a variável biológica do solo nota-se que houve uma maior respiração 

microbiana acumulada (CO2) do solo no sistema de uso M para todos os dias de incubação 

(Figura 9). Resultados semelhantes foram observador por ASSIS JÚNIOR et al, (2003) em 

outra área de estudo, onde aos 20 dias a mata apresentou a maior respiração microbiana 

acumulada entre os sistemas avaliados, entre eles estava mata, monocultura de soja e milho, 

agroflorestas, pastagem e área desmatada. Ainda, SILVA et al, (2012) estudando duas 

agroflorestas e uma mata secundária observaram maior respiração microbiana na mata do que 

nos outros sistemas avaliados, resultados semelhantes aos obtidos no presente estudo.  

Possivelmente estes resultados estão atrelados ao maior teor e qualidade da MO na 

M, para a profundidade de 0-10 cm (Tabela 1), bem como aos fatores microclimáticas 

proporcionados pela cobertura vegetal, tendendo a reduzir a temperatura do solo, aumentar a 
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retenção de umidade, como já constatado neste estudo para os resultados de umidade, onde 

estes interferem no metabolismo respiratório, na população e a biomassa microbiana (EIRA, 

1995). Aos 30 dias de incubação destaca-se o Q3 com uma baixa respiração microbiana. De 

forma geral, o ILP teve respiração microbiana acumulada similar aos quadrantes da AG. 

Segundo SAFFIGNA et al. (1989), solos com preparo convencional podem 

apresentar menor conteúdo de MO e uma biomassa microbiana com maior quociente 

metabólico que aquelas sob plantio direto. Isto pode ocorrer pela diferença de acessibilidade 

do substrato de carbono aos microrganismos e/ou mudanças nos padrões metabólicos ou, 

ainda, alterações na composição da microbiota (ALVAREZ et al., 1995).  

Entretanto, não deve ser esquecido que o tipo de manejo do solo pode selecionar uma 

população microbiana mais eficiente, que perderia menos carbono via respiração. Assim, vale 

destacar que os valores de respiração basal descritos pela literatura são bastante variados. 

INSAM et al. (1991), indo de 3,3 a 33,6 µg g
-1

 dia-1 de CO² no solo, sendo dependente da 

condição de solo, clima bem como condições metodológicas analíticas. 

À medida que certa biomassa microbiana se torna mais eficiente menor quantidade 

de CO² é perdida pela respiração e uma fração significativa de carbono é incorporada à 

biomassa microbiana (INSAM e DOMSCH., 1988). Entretanto, ROSCOE et al. (2006) 

descrevem que uma maior taxa de respiração pode ser compreendida como característica 

positiva quando se considera que a decomposição dos resíduos orgânicos irá tornar disponível 

nutrientes para a planta. 
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Figura 9 - Respiração microbiana do solo dos quadrantes da agrofloresta (Q1, Q2, Q3 e Q4), 

área de sistema de Integração Lavoura-Pecuária (ILP) e Mata secundária (M), aos 15, 30 e 45 

dias de incubação. As barras representam o erro padrão da média. 

 

A alta variabilidade na contagem dos insetos foi verificada pela distribuição no 

gráfico Box-Plot (Figura 10). Isso faz com que não haja diferenças entre os tratamentos, com 

exceção do ILP em relação à M, este com maior mediana do número de insetos. 
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Figura 10 - Distribuição dos dados por gráfico Box-Plot do número de insetos em seis pontos 

de amostragem em área de Integração Lavoura-Pecuária (A), mata secundária (B) e dos 

quadrantes da agrofloresta - Q1, Q2, Q3 e Q4 (C, D, E e F, respectivamente). 

 

Na área de M houve predominância das ordens de insetos Coleóptera (27,5% do 

número total de insetos) e Díptera (23,4%), ainda Hymenoptera (20,5%). No ILP predominou 

Coleóptera (52,5%) e Hymenoptera (32,6%). Para a AG predominou em Q1: Coleóptera 
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(17,9%), Collembola (35,3%), Díptera (18,3%) e Hymenoptera (22,5%); em Q2: Coleóptera 

(23,5%), Collembola (20,0%), Díptera (19,5%) e Hymenoptera (30,1%); em Q3: Coleóptera 

(12,2%), Collembola (23,3%), Díptera (12,9%) e Hymenoptera (43,2%); em Q4: Coleóptera 

(15,6%), Collembola (16,5%), Díptera (30,0%) e Hymenoptera (25,7%). 

Embora o número de insetos coletados no ILP tenha sido foi maior em relação às 

outras áreas, a diversidade foi menor, com menor número de ordens e maior dominância de 

poucos grupos de insetos, como fica claro ao observarmos os valores para número de ordens, 

Simpson, Shannon e Evenness (Tabela 2). 

As alterações nos atributos biológicos podem ser resultantes de uma série de fatores, 

como a heterogeneidade de hábitat, diferenças na riqueza de plantas das áreas, alterações mi-

crobiológicas e químicas do solo (CHAUVAT et al., 2003; PONGE et al., 2003; SOUSA et 

al., 2004; CUTZ-POOL et al., 2007), bem como distúrbios ocasionados pelas intervenções 

antrópicas que as florestas vêm sofrendo nas últimas décadas (ODUM et al., 1983; BARET-

TA et al., 2007).  

As florestas nativas, de maneira geral, apresentam maior heterogeneidade de hábitat 

e são capazes de suportar maior diversidade de Collêmbolos (CHAUVAT et al., 2003; SOU-

SA et al., 2004), caso este indo ao encontro dos resultados obtidos neste estudo, onde somente 

a AG apresentou população de Collêmbolos, destacando-se o Q1, se assemelhando as condi-

ções de uma floresta nativa em equilíbrio. O Q1 e a M apresentaram maior heterogeneidade e 

uma maior capacidade de suporte da diversidade. 

Alguns autores relatam que a diversidade da estrutura da cobertura vegetal pode in-

fluenciar na variabilidade da distribuição de comunidades de Collêmbolos edáficos (SAUT-

TER et al., 1998; CHAUVAT et al., 2003; PONGE et al., 2003). Caso este observado neste 

estudo, pois, nota-se no Q1 da AG uma maior porcentagem de Collêmbolos, seguido do Q3, 

Q2 e Q4, percentual decrescente respectivamente. Embora existir o fato de Collêmbola ser um 
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grupo ubíquo, pouco se conhece sobre a abundância de famílias de Collêmbolos no Brasil 

(ZEPPELINI FILHO e BELLINI, 2004). 

A ocorrência de formigas (Hymenoptera) foi elevada em todos os sistemas, especi-

almente no Q3 da AG, ILP e Q2 em ordem decrescente respectivamente. Provavelmente em 

virtude do ambiente coberto e do manejo com a poda e roçada que promovem melhores con-

dições climáticas e de disponibilidade de alimentos para o caso da AG. Esses grupos são co-

nhecidos como “engenheiros do ecossistema”, em razão de seus efeitos sobre a estruturação 

do solo, com criação de estruturas biogênicas, que podem ser galerias, câmaras, ninhos e bo-

lotas fecais, e que podem afetar significantemente propriedades físicas dos solos, bem como a 

disponibilidade de recursos para outros organismos (WOLTERS., 2000; ANDERSON., 

2009). 

Os sistemas Q1, M, Q2, Q4 e Q3 respectivamente, apresentaram maiores valores dos 

índices de Shannon e maior número de ordens. O manejo desses sistemas favorece a melhor 

cobertura do solo, com aporte de restos das culturas e do material das podas, no caso das AGs. 

De acordo com SILVA et al. (2007), a presença de cobertura vegetal no solo contribui para o 

aumento da disponibilidade de energia e promove a criação de novos habitats favoráveis à 

colonização por organismos invertebrados, o que pode beneficiar a sustentabilidade ecológica 

dos sistemas de produção, fato constatado neste estudo, onde que o ILP apresenta menor di-

versidade e riqueza ainda, maior dominância quando comparado a M e a AG. 

As práticas agrícolas de manejo do solo provocam impacto e resultam em redução na 

densidade e riqueza dos organismos da macrofauna do solo (SILVA et al., 2006). Sendo as-

sim, a implementação da AG, especificamente para o caso do Q1, Q2 e Q4, favoreceu o au-

mento na riqueza e densidade de espécies da macrofauna edáfica (Tabela 2), já que os maiores 

valores de riqueza, diversidade foram observados nesses sistemas, seguidos de menores do-

minâncias. 
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Tabela 2 - Índices de diversidade para o número de insetos classificados em ordem dos quadrantes da agrofloresta (Q1, Q2, Q3 e Q4), área de 

sistema de Integração Lavoura-Pecuária (ILP) e Mata nativa secundária (M). Os valores representam a média ± o erro padrão da média de seis 

armadilhas. 

Índices de diversidade MN ILP Q1 Q2 Q3 Q4 

Número Ordens 6,50 ± 0,81 5,17 ± 0,60 7,33 ± 0,67 7,33 ± 0,21 7,50 ± 0,43 8,17 ± 1,11 

Indivíduos 69,17 ± 21,6 165,50 ± 29,3 115,67 ± 28,5 113,50 ± 17,7 126,83 ± 21,8 127,17 ± 37,0 

Simpson 0,72 ± 0,02 0,53 ± 0,08 0,72 ± 0,02 0,70 ± 0,02 0,58 ± 0,05 0,66 ± 0,05 

Shannon 1,46 ± 0,05 0,98 ± 0,15 1,47 ± 0,03 1,45 ± 0,04 1,24 ± 0,10 1,40 ± 0,14 

Evenness 0,70 ± 0,06 0,54 ± 0,03 0,63 ± 0,07 0,58 ± 0,02 0,47 ± 0,04 0,53 ± 0,05 
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2.6 CONCLUSÕES 

Há variabilidade dos caracteres físicos, químicos e biológicos nos sistemas de uso do 

solo avaliados. Predominam maiores teores de matéria orgânica na mata nativa, seguida de 

menor densidade e maior umidade do solo. A integração-Lavoura-Pecuária apresentou a maior 

resistência à penetração do solo e o menor teor de matéria orgânica, ainda a maior densidade 

do solo. A maior macroporosidade e porosidade total foram constatadas na mata nativa para a 

profundidade de 10-20 cm. O maior número de insetos foi constatado na Integração Lavoura-

Pecuária, porém menor diversidade e riqueza, seguido de maior dominância. 
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3.0 Avaliação da variabilidade espacial de atributos químicos, físicos e biológicos do solo 

em agrofloresta através da geoestatística 

Evaluation of spatial variability of chemical, physical and biological attributes of soil in  

agroforestry through geostatistics 

 

3.1 RESUMO 

Com o surgimento da informática aliada a outras ferramentas na agricultura e 

silvicultura, o cenário que se estabelece é o da imposição de uma maior sustentabilidade, 

sendo um combustível propulsor do desenvolvimento e aprimoramento das tecnologias que 

dão suporte a este avanço na sustentabilidade, como a geoestatística. Este trabalho teve como 

objetivo avaliar a variabilidade espacial para os atributos químicos, físicos e biológicos do 

solo em uma agrofloresta (AG) no município de Dois Vizinhos - PR. Foram avaliados os 

atributos químicos (M.O, P, K+, pH, Ca
2+

, Mg
2+

, V%, CTC) físicos (macroporosidade, 

microporosidade, porosidade total, densidade e umidade), para as profundidades de 0-5, 5-10 

e 10-20 cm e os índices biológicos: Número de indivíduos, Ordens, Shannon, Simpson, 

Equabilidade de Evenness e Respiração microbiana acumulada (CO²) entre 0-10 cm, 

amostrados através de uma malha com intervalos de aproximadamente 10 m, perfazendo um 

total de 24 pontos e 72 amostras em uma área de 1790,8 m². Foram expressos os resultados 

para estatística descritiva e geoestatística, bem como os mapas resultantes da krigagem. Foi 

constatado para a química maior alcance médio das três profundidades na matéria orgânica, 

com dependência espacial moderada, forte e forte respectivamente, seguido pelo P com o 

menor alcance médio entre todas as profundidades, dependência espacial moderada, forte e 

fraca respectivamente. Para a física destacou-se a microporosidade com o maior alcance, 

dependência espacial forte, seguida da macroporosidade com o menor, forte dependência 

espacial. Para a resistência á penetração, maior alcance entre 15-20 e menor entre 0-5 cm, 
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moderada e forte dependência espacial respectivamente. Quanto aos índices biológicos, maior 

alcance para Evenness seguido de menor para ordens, com moderada e forte dependência 

espacial respectivamente. 

 

Palavras-chave: Silvicultura de Precisão, Qualidade do solo, Manejo de solos. 

 

3.2 ABSTRACT 

With the emergence of informatics combined with other tools in agriculture and for-

estry, the scenario that is established is the imposition of greater sustainability, being a propel-

lant fuel for the development and improvement of technologies that support this advance in 

sustainability, such as geostatistics. The objective of this work was to evaluate the spatial var-

iability for the chemical, physical and biological attributes of the soil in an Agroforestry (AG) 

in the municipality of Dois Vizinhos - PR. The chemists attributes were evaluated (MO, P, 

K
+
, pH, Ca

2+
, Mg

2+
, V% and CTC), physical attributes (macroporosity, microporosity, total 

porosity, density and humidity) at the depths of 0-5, 5-10 and 10-20 cm and biological index-

es: Number of individuals, Order, Shannon, Simpson, Evenness Equality and Cumulative 

Microbial Breath (CO²) between 0-10 cm, sampled through a mesh with intervals of about 10 

m, total of 24 points and 72 samples in an area of 1790.8 m². Results were expressed for de-

scriptive and geostatistical statistics, as well as maps resulting from kriging. It was observed 

for the chemistry a higher average range of the three depths in the organic matter, with mod-

erate, strong and strong spatial dependence respectively, followed by the P with the lowest 

average range among all the depths, moderate, strong and weak spatial dependence respec-

tively. For the physics it was emphasized the microporosity with the greater reach, strong spa-

tial dependence, followed by the macroporosity with the smaller, strong spatial dependence. 

For penetration resistance, greater range between 15-20 and less between 0-5 cm, moderate 
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and strong spatial dependence respectively. Regarding biological indexes, greater reach for 

Evenness followed by lower for orders, with moderate and strong spatial dependence, respec-

tively. 

 

Key-words: Precision Forestry, Soil quality, Soil Management. 

 

3.3 INTRODUÇÃO 

O conhecimento da variabilidade espacial dos atributos do solo se destaca como um 

importante meio de diagnosticar a qualidade sob o ponto de vista da fertilidade e propriedades 

físicas do solo, propiciando o emprego de técnicas adequadas de manejo e condução de 

politicas de conservação e uso desse precioso recurso que não é renovável e necessita que se 

detenha conhecimento para trabalha-lo de forma a não perdermos ou deteriorarmos sua 

capacidade de produção e suporte à vida. 

Segundo EMBRAPA (2010) sistema agroflorestal é definido como uma forma de uso 

da terra na qual se combinam espécies arbóreas lenhosas frutíferas e madeireiras com cultivos 

agrícolas ou animais, de forma simultânea ou em sequência temporal e que interagem 

ecológica e economicamente.  

Quando há domínio sobre a técnica de AGs, possibilita-se entender sua dinâmica de 

implantação e condução, aliado ao conhecimento das características dos atributos químicos, 

físicos e biológicos do solo, pode-se além de entender a dinâmica desse sistema, estimar qual 

será o crescimento e produção cultural, prevendo assim para cada condição o resultado da 

interação de ambiente e cultura, considerando as características químicas e físicas do solo, 

bem como as biológicas. Sendo assim é de grande valia o estudo das características dos 

atributos do solo bem como da dependência espacial entre estes atributos, para assim através 
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de uma análise mais detalhada realizar a tomada de decisões sobre manejo e condução de solo 

cultivado e sobre a cultura de interesse em uma AG. 

 A variabilidade espacial diz respeito à variação de determinados atributos que possam 

ser especializados, ou seja, possuem coordenadas. Uma maneira de estudar tal variabilidade é 

a partir das coordenadas que podem ser do tipo geográfica ou ainda atribuídas arbitrariamente 

em relação ao ponto amostrado onde o atributo será mensurado (ORTIZ, 2002; VIEIRA, 

2000). A análise da dependência espacial de variáveis relacionadas com a agricultura facilita o 

entendimento do comportamento e ocorrência dessas variáveis nas áreas agrícolas e, 

respectivamente, a interferência dessas na produtividade (DURIGON, 2007). 

Existem duas categorias para a variabilidade espacial: sistemática e ao acaso. 

WILDING e DREES (1983) explicam a variabilidade sistemática como sendo as mudanças 

graduais nos valores da propriedade que ocorrem em fatores de processos que atuam dentro 

da escala de observação ou formação. Em contrapartida, a variabilidade ao acaso constitui-se 

em mudanças das propriedades do solo que não podem ser relacionadas a uma causa 

conhecida, podendo ser em decorrência da intensidade do intemperismo, fatores biológicos, 

erosão, hidrologia diferencial, erros de amostragem, erros analíticos e a ação do homem. 

Ainda, se acredita que a dependência espacial está ligada parcialmente a essa variabilidade 

(GONÇALVES et al., 2001). 

Os procedimentos utilizados no século XX baseavam-se na estatística clássica ou 

mesmo a de Fisher, que utilizava parâmetros como o desvio padrão e a média para representar 

um fenômeno, assumindo a hipótese que as variações de um local para outro são aleatórias 

(VIEIRA, 2000). KRIGE (1951) destaca que somente a informação dada pela variância não é 

suficiente para explicar o fenômeno em estudo, sendo necessário considerar a distância entre 

as observações. Partindo disso, surge o conceito de geoestatística, que leva em consideração a 

dependência espacial e a localização geográfica. 
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Em trabalho realizado por AQUINO et al. (2014) utilizando técnicas de estatística 

descritiva e geoestatísticas na avaliação de atributos químicos em solo de AG no Amazonas, 

onde determinaram os seguintes atributos químicos: pH, MO, P, K
+
, Ca²

+
, Mg²

+
, SB, CTC 

V(%) e H+Al, foram ajustados semivariogramas onde descrevem que os atributos do solo 

apresentaram estrutura de dependência espacial em sua maioria, com predominância de grau 

de dependência espacial moderado, nos semivariogramas. 

O surgimento da informática na agricultura e silvicultura propicia maior 

sustentabilidade, sendo um combustível propulsor do desenvolvimento e aprimoramento das 

tecnologias que dão suporte a este avanço. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a 

variabilidade espacial dos atributos químicos, físicos e biológicos do solo em uma 

agrofloresta (AG) através da ferramenta geoestatística. 

 

3.4 MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo é uma agroflorestal (AG), a mesma descrita no artigo anterior, item 

2.4, bem como a metodologia da coleta de amostras e análises de solo. 

O estudo realizado contempla uma área onde esta era usada como uma horta, sendo 

que a mesma sofria aplicações de insumos agrícolas como fertilizantes a base de NPK, 

calcário e constantes revolvimentos do solo com grande arradora. Esse fato pode refletir no 

comportamento dos atributos do solo bem como no desempenho das culturas posteriormente 

implantadas. 

De posse dos dados químicos, físicos e biológicos do solo, com o auxilio do 

programa de geoestatística GS+ Versão Beta 5.0 (ROBERTSON, 1998), calculou-se os 

valores para a estatística descritiva. Posteriormente foi selecionado o modelo de 

semivariograma o qual melhor se ajustou ao conjunto de dados para os atributos do solo, 

levando em consideração o R² na técnica de validação cruzada (CRESSIE, 1991) e menor 
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resíduo (RSS), bem como o menor efeito pepita. Os cálculos de semivariância foram baseados 

em uma distância máxima de ¾ da maior distância da área em estudo no momento de gerar o 

semivariograma. Para todos os atributos adotou-se o semivariograma isotrópico. No momento 

de seleção do modelo para a variável em análise foram expressos os valores para efeito pepita 

(Co), patamar (Co + C) e alcance (A), nos quais avaliou-se os valores para selecionar o 

modelo que mais se ajustava a situação. 

Realizou-se a classificação de acordo com CAMBARDELLA et al. (1994) para a 

dependência espacial onde: forte (efeito pepita menor ou igual a 25% do patamar), moderada 

(quando o efeito pepita entre 25 e 75% do patamar) e fraca (quando o efeito pepita for maior 

que 75% do patamar). Foram expressos os seguintes valores para estatística descritiva: desvio 

padrão (Sd), coeficiente de variação (CV), média (Méd), mínimo (Mín.), máximo (Máx), 

assimetria (Assim.) e curtose (Cur.) para os atributos químicos, físicos e os índices biológicos.  

Quanto à geoestatística, foram expressos os valores para modelo (Mod.), alcance 

(Alc.), efeito pepita (Ef.Pep.), grau de dependência espacial (G.D.E), classe (Classe) e 

coeficiente de determinação ajustado obtido na validação cruzada (R²). Para a análise do 

coeficiente de variação (CV), usou-se a classificação de WARRICK e NIELSEN (1980), com 

variabilidade baixa para valores menores de 12%, média para valores entre 12 e 60% e alta 

para valores maiores que 60%. 

Depois da seleção do modelo para construir o semivariograma procedeu-se com a 

interpolação através da krigagem ordinária, observando o maior valor para a técnica de 

validação cruzada (CRESSIE, 1991) e a menor soma dos quadrados dos resíduos (RSS). A 

seguir foram gerados os mapas para as interpretações dos atributos nos respectivos quadrantes 

da AG, para as três profundidades avaliadas no programa computacional Surfer (GOLDEN 

SOFTWARE, 1999). As cores no mapa expressam os distintos níveis para o atributo do solo, 
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sendo as mais claras menores valores e as mais escuras maiores valores. Isolinhas mais 

próximas indicam maiores níveis para o atributo. 

 

3.5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os indicadores de distribuição dos valores analisados, assimetria e curtose apresen-

tam valores não muito distantes do valor central zero, indicando que os atributos químicos são 

simétricos ou contem pequena assimetria. Desta maneira estas variáveis indicam que estão 

adequadas para o uso da geoestatística.  

LEÃO et al. (2010) também encontraram distribuições normais estudando a variabi-

lidade da textura de um Latossolo sob cultivo de citrus. Contudo a normalidade dos dados não 

é uma exigência na geoestatística, é conveniente apenas que a distribuição não apresente cau-

das muito alongadas, fato constatado através da assimetria neste estudo, o que poderia com-

prometer as estimativas da krigagem, as quais são baseadas nos valores médios. 
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Tabela 3 - Estatística descritiva para os atributos químicos M.O.: matéria orgânica (g dm
-3

); 

K
+
 (potássio) e P2O5 (fósforo) em mg dm

-3
; Ca²

+
 (cálcio), Mg²

+
 (magnésio) em cmol(c) dm

-3
, 

pH (potencial hidrogeniônico) em CaCl2 1:2,5, CTC (capacidade de troca catiônica) e V%( 

porcentagem de saturação por bases) nas três profundidades avaliadas. 

Atributo Sd CV Média Mín. Máx. Assim. Curt. 

 

                                                    AG 0-5 cm 

Ca 1,194 14,37 8,308 5,900 10,100 -0,50 -0,64 

CTC 1,361 8,67 15,680 13,670 19,340 0,91 0,64 

K 168,273 39,71 423,746 175,950 793,730 0,50 -0,35 

Mg 1,153 39,03 2,954 1,600 6,900 1,83 3,89 

MO 9,656 19,87 48,585 36,190 79,070 1,43 2,28 

P 55,059 85,25 64,580 3,280 199,850 1,43 1,03 

pH 0,3319 5,85 5,666 5,000 6,600 0,84 1,39 

V (%) 3,5180 4,47 78,584 70,990 88,310 0,38 1,11 

 

                                                   AG 5-10 cm 

Ca 1,194 14,38 8,308 5,900 10,100 -0,50 -0,64 

CTC 1,247 8,08 15,426 12,910 18,660 0,23 0,52 

K 168,242 55,44 303,420 109,480 735,080 0,87 -0,04 

Mg 1,016 38,25 2,658 1,300 5,700 1,53 2,04 

MO 5,885 14,80 39,752 30,830 56,290 1,27 1,32 

P 65,60 106,95 61,332 1,320 243,010 1,50 1,21 

pH 0,325 5,82 5,583 4,900 6,500 0,57 1,43 

V (%) 3,765 4,93 76,342 70,090 84,480 0,16 -0,50 

 

                                                  AG 10-20 cm 

Ca 1,216 14,61 8,325 5,200 9,700 -1,13 0,52 

CTC 1,272 8,39 15,159 12,580 18,440 0,60 1,05 

K 139,469 60,45 230,690 89,930 586,500 0,99 0,07 

Mg 0,998 38,15 2,616 1,400 5,700 1,63 2,55 

MO 5,139 14,49 35,462 25,460 45,570 0,14 -0,66 

P 57,384 113,98 50,344 0,0500 199,850 1,43 1,43 

pH 0,294 5,32 5,520 4,900 6,500 1,32 3,85 

V (%) 3,664 4,62 75,837 69,920 86,230 0,76 1,16 

Onde: Sd: desvio padrão; CV: coeficiente de variação; Média: média aritmética; Min: 

mínimo; Máx: máximo; Assim: assimetria; Cur: curtose. Metodologias: M.O. por digestão 

úmida; P e K extraídos com solução de Mehlich I; pH em CaCl2 1:2,5; Ca²
+
 e Mg²

+
 trocáveis 

extraídos com KCl 1 mol L
-1

. 

 

Todos os atributos químicos apresentaram distribuição simétrica, indicados pelo pe-

queno distanciamento de diferença de assimetria e curtose. Possivelmente isto pode estar atre-

lado ao predomínio de baixos e médios CV obtidos para tais, indicando alta e média precisão 

para a dispersão relativa. Conforme afirmação de CORTEZ et al. (2011), quanto mais os valo-

res de assimetria e curtose estão próximos de zero, maior a normalidade dos dados. Os valores 
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de CV para os atributos químicos variaram de baixos a altos (WARRICK e NIELSEN, 1980). 

Os critérios de WARRICK e NIELSEN (1980) têm sido adotados em muitos trabalhos relaci-

onados com estudos de solo (AMARO FILHO et al., 2007; SOUZA et al., 2010). 

Observou-se que todas as variáveis químicas estudadas exibiram dependência espa-

cial de forte à moderada destacando-se a profundidade de 5-10 cm onde todas as variáveis 

apresentaram forte dependência espacial. Os modelos de semivariogramas que se ajustaram a 

dispersão dos atributos avaliados nas 3 profundidades foram o esférico, exponencial e o gaus-

siano. De modo geral, o modelo esférico ajustou-se para Mg²
+
, P, MO, pH, como constatado 

para o pH por LAMDIM (2006). Para o modelo exponencial os atributos Ca²
+
 e V%. Já para o 

modelo gaussiano, o K
+
 e a CTC. 

De forma geral, estudos relacionados com a variabilidade espacial de atributos do 

solo têm mostrado que os modelos esférico e exponencial tem sido os mais frequentes 

(SIQUEIRA et al., 2010; SOUZA et al., 2010; DALCHIAVON et al., 2012) confirmando, 

assim, que os modelos ajustados no presente estudo estão de acordo com as pesquisas 

realizadas sobre variabilidade do solo. 

Na profundidade de 0-5 cm, houve menor dependência espacial, enquanto que para 

as profundidades de 10-20 e 5-10 apresentaram maior dependência espacial em ordem 

decrescente respectivamente. Destaca-se para a profundidade de 0-5 cm dependência espacial 

moderada para os atributos K
+
, MO e P e, para a profundidade de 10-20 cm dependência 

espacial moderada somente para o K
+
.  

Isso indica que existe variação entre as amostras distintas em termos de semelhança 

entre as mesmas. Quando em dependência espacial forte maior a semelhança entre as 

amostras. Em contrapartida, quando em menor dependência espacial menor a correlação na 

distribuição espacial entre as amostras vizinhas, ou seja, amostras com menor semelhança 

entre si. 
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Para o K
+
, seu maior alcance foi na camada de 5-10 cm, seguido de menor alcance de 

10-20 cm.  

Para o Mg²
+
, o maior alcance se deu na camada de 0-5 cm, sendo o menor de 5-10 

cm. Em relação a MO, obteve o alcance superior na camada de 0-5 cm, reduzindo bastante 

nas camadas de 5-10 e 10-20 respectivamente, semelhantemente comportou-se o P.  

Os atributos pH e SB aumentaram seu alcance da camada de 0-5 a 5-10 cm, ambos 

posteriormente decrescendo para a camada de 10-20 cm.  

Em relação ao V%, apresentou maior alcance de 0-5 cm e menor na profundidade de 

5-10 cm. De modo geral, para todas as variáveis obtiveram-se maiores alcances do que os 

levantados em campo, isso pode servir de referência para estudos futuros, apresentando uma 

média de alcance para todos os atributos e todas as profundidades de 15,17 metros. Quanto 

maior a distância, maior a variância e a independência entre os pontos (VIEIRA et al., 2011). 

O alcance é o principal parâmetro obtido através geoestatística, este representa a 

distância na qual uma variável regionalizada apresenta continuidade espacial, sendo que 

excedendo essa distância, o comportamento espacial da variável passa a ser totalmente 

aleatório (LEMOS FILHO et al., 2008), não havendo nenhuma semelhança ou continuidade 

na distribuição espacial. Seu conhecimento é crucial à silvicultura de precisão, uma vez que 

os programas computacionais o utilizam para monitorar o maquinário quando da aplicação de 

insumos com taxas variáveis (DALCHIAVON et al., 2011). 

Os atributos químicos do solo apresentam diferentes grupos de alcance, variando de 

0-10, 10-20 e 20-50 m aproximadamente. Isto mostra que o alcance da dependência espacial 

depende da variável em estudo e que, se as amostragens realizadas nesta área considerassem 

estes alcances, os dados obtidos poderiam representar melhor a realidade da área amostrada 

(GREGO e VIEIRA, 2005). 
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Nos ajustes dos modelos dos semivariogramas, obteve-se melhor coeficiente de 

validação cruzada (R²) para o atributo CTC na profundidade de 0-5 cm. Já para a 

profundidade de 5-10 cm, no atributo V% e, na profundidade de 10-20 cm, para o Ca²
+
. Os 

piores coeficientes de validação cruzada para as camadas de 0-5, 5-10 e 10-20 cm foram para 

o atributo MO, Mg²
+
 e P. Isso indica que o modelo não foi capaz de explicar o comportamento 

desses atributos com maiores precisões. 

O maior efeito pepita foi constatado na MO e no K
+
 nas camadas de 0-5 e 5-10 cm 

respectivamente e K e P em 10-20 cm. Em contrapartida, o menor efeito pepita foi obtido para 

pH, CTC e Mg²
+
 e Ca²

+
 da camada mais superficial até a mais profunda respectivamente. 

Como todos os atributos químicos do solo apresentaram dependência espacial forte a 

moderada, trata-se de uma indicação clara de que esses atributos não são espacialmente 

independentes e de que o espaçamento usado não é maior que o necessário para revelar a 

dependência espacial ainda, que nesse caso a geoestatística se aplica (SILVA et al., 1989). 

Em geral, os valores médios dos atributos analisados na profundidade de 10-20 cm  

foram menores. Os valores mais elevados dos teores de P, K
+
, e Mg

2+
 na camada superficial 

podem ser atribuídos às frequentes aplicações de fertilizante e calcário ao longo do tempo 

nesta camada, tendo em vista que anteriormente ao AG, essa área era uma horta, a qual sofria 

aplicações de fertilizantes e corretores de pH. A MO, em maiores teores nesta camada, 

proporcionou maiores valores da CTC do solo, como constatados por CORÁ et al., (2004). 

Segundo VIEIRA et al. (2011), a variabilidade dos atributos do solo é influenciada 

pelo histórico de manejo, gerando cenários negativos ou positivos as culturas. Portanto, a va-

riabilidade espacial encontrada neste estudo para os atributos químicos do solo pode estar 

relacionada ao manejo aplicado na área, alterando as propriedades deste solo. A influência do 

manejo e suas consequências são refletidas nos distintos alcances obtidos através da kriga-

gem, sendo que dentro do alcance as amostras apresentam semelhança entre si ou possuem 
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correlação espacial, posterior a este as amostras não apresentam nenhuma semelhança ou cor-

relação espacial, considerando a teoria das variáveis regionalizadas (TVR). Portanto, após 

esse alcance não há mais dependência espacial entre estes pontos, o comportamento espacial 

da variável passa a ser totalmente aleatório (LEMOS FILHO et al., 2008). 

 

Tabela 4 - Parâmetros geoestatísticos dos semivariogramas ajustados para os atributos 

químicos M.O.: matéria orgânica (g dm
-3

); K (potássio) e P (fósforo) em mg dm
-3

; Ca (cálcio), 

Mg (magnésio) em cmol(c) dm
-3, 

pH (potencial hidrogeniônico) em CaCl2 1:2,5, CTC 

(capacidade de troca catiônica) e V% ( porcentagem de saturação por bases) nas três 

profundidades avaliadas. 

Atributo Mod. Alc. Ef.Pep. G.D.E Classe R²  

 

                                           AG 0-5 cm 

Ca Exp. 11,67 0,00100 0,008 Forte 0,733 

CTC Esf. 13,51 0,00100 5,300 Forte 0,815 

K Gaus. 7,55 10,00000 39,630 Moderada 0,763 

Mg Esf. 20,56 0,00100 0,065 Forte 0,766 

MO Esf. 50,76 35,10000 27,610 Moderada 0,644 

P Esf. 12,88 1,00000 32,216 Moderada 0,676 

pH Esf. 18,20 0,00010 0,081 Forte 0,740 

V (%) Exp. 15,06 18,31000 0,054 Forte 0,700 

 

                                          AG 5-10 cm 

Ca Esf. 26,39 0,07800 4,850 Forte 0,781 

CTC Gaus. 6,94 0,00100 0,0570 Forte 0,821 

K Esf. 16,06 5840,00000 23,615 Forte 0,810 

Mg Esf. 15,49 0,00100 0,088 Forte 0,665 

MO Gaus. 11,84 0,01000 0,032 Forte 0,709 

P Esf. 11,65 10,00000 0,230 Forte 0,668 

pH Esf. 28,32 0,00990 7,290 Forte 0,763 

V (%) Exp. 10,01 0,01000 0,059 Forte 0,836 

 

                                         AG10-20 cm 

Ca Exp. 14,06 0,00100 0,059 Forte 0,861 

CTC Gaus. 11,60 0,10700 6,670 Forte 0,733 

K Gaus. 6,17 10,00000 61,881 Moderada 0,699 

Mg Esf. 18,65 0,08200 7,341 Forte 0,779 

MO Esf. 6,70 3,66000 13,256 Forte 0,760 

P Exp. 5,00 10,00000 295,945 Fraca 0,560 

pH Gaus. 14,09 0,00370 3,760 Forte 0,814 

V (%) Exp. 11,17 1,14000 6,647 Forte 0,719 

Mod: modelo; Exp.: Exponencial; Esf.: Esférico e Gaus.: Gausiano. Alc: alcance; Ef. Pep: 

efeito pepita; G.D.E: grau de dependência espacial; Classe: segundo grau de dependência 

espacial proposto por Cambardella e, R²: coeficiente de determinação da validação cruzada. 

Metodologias: M.O. por digestão úmida; P e K extraídos com solução de Mehlich I; pH em 

CaCl2 1:2,5; Ca e Mg trocáveis extraídos com KCl 1 mol L
-1

. 
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Quanto ao atributo químico Ca²
+
, este apresentou maiores teores no Q1 e Q4, onde 

predomina cinza mais forte, para as camadas de 0-5 e 5-10 cm respectivamente (Figura 11). Já 

para a camada de 10-20 cm, predominam maiores teores somente para o Q4. Na maioria dos 

casos há variabilidade dos resultados, provenientes das interações dos nutrientes no solo. Vá-

rios autores propõem que, em vez da busca de teores de Ca²
+
, Mg²

+
 ou outros elementos ade-

quados no solo, sejam observadas as relações entre nutrientes no solo, pois a disponibilidade 

do Ca²
+
 depende dessas relações (BÜLL e NAKAGAWA, 1995.; HERNANDEZ e SILVEI-

RA, 1998). Normalmente as deficiências de K
+
 são observadas quando Ca²

+ 
e Mg²

+
 são altos 

(BORGES e SOUZA, 2009), como constatado neste estudo, onde na área que ocorre maior 

teor de Ca²
+
 há menor de K

+
. 
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Figura 11 - Mapa temático da krigagem do atributo químico Ca²
+
 nas profundidades de 0-5 

(A), 5-10 (B) e 10-20 cm (C).  

 

De maneira geral, para a CTC, K
+
, Mg

2+
, MO, P, pH e V% (Figuras 12 a 18) 

houveram maiores valores para estes no Q2 em todas as profundidades avaliadas, sendo este 

resultado também confirmado pela somas das médias neste quadrante. O predomínio da maior 

CTC situada no Q2 pode estar associado a uma maior eficiência nas reações de trocas de 

cargas, fator correlacionado à maior presença das raízes das árvores ou maior eficiência 

dessas raízes que atuam na melhoria da ciclagem dos nutrientes, refletindo na MO. Ainda, os 

maiores valores para CTC ocorrem no quadrante com maior SB, MO, pH, (Q2) confirmando 

a relação existente entre estes. Observa-se o decréscimo da CTC ao longo do perfil (IWATA et 

al., 2012). 

Com o aumento da profundidade os teores de K
+
 decrescem respectivamente. Os 

maiores teores de K
+
 no Q2 para todas as profundidades avaliadas podem estar atrelados à alta 

atividade de decomposição realizada pela biota do solo que este ambiente ou espaço 

proporciona (LIMA et al., 2010).  

Os autores BÜLL; NAKAGAWA, (1995); HERNANDEZ; SILVEIRA (1998) 

relatam que a disponibilidade de Mg
2+

 no solo bem como outros nutrientes como o Ca²
+ 

dependem da relação dos nutrientes entre si. Os altos teores de nutrientes (as bases trocáveis 

como Mg²
+
 e K

+
) verificados nos solo sob Q2 podem estar associados à alta atividade de 

decomposição realizada pela biota do solo (LIMA, 2010). 

Para a MO, com o aumento da profundidade os teores decrescem. O fato do Q2 se 

destacar com os maiores valores para MO pode estar ligado a maior ocorrência de arbóreas ou 

sistemas radiculares eficientes com melhor distribuição dos nutrientes ao longo do perfil, 

aliada à atuação conjunta do bombeamento de nutrientes através das raízes das camadas 

inferiores do solo para a superfície, sendo este potencializado pelo manejo do sistema, onde 
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ocorre a dinamização da atuação biota do solo para disponibilização de nutrientes 

(PENEIREIRO, 1999), possivelmente como observado para Mg²
+
, K

+
 e CTC.  

Além disso, o componente arbóreo promove maior deposição de material vegetal 

(raízes, galhos, folhas) que é mineralizado, refletindo nas reações químicas do solo e 

contribuindo para a melhoria dos parâmetros de fertilidade do solo sob o AG (CAMPANHA et 

al., 2007). 

Observaram-se maiores níveis de P nas camadas de 0-5 e 5-10 cm, podendo estar 

ligado ao fato da aplicação do mesmo na área através de adubo químico contendo P. Contudo, 

o decréscimo na transição para a camada de 10-20 confere com os resultados observados por 

ROSA et al. (2003), os quais salientam que os teores de P diminuem em profundidade. A 

presença desse elemento químico nos solos sob AG ainda pode ser atribuída, sobremaneira, ao 

contínuo aporte de resíduos orgânicos como resultado da ação de sistemas radiculares 

diversificados, indicando maior eficiência na ciclagem de nutrientes. (IWATA et al., 2012). 

Outro fator que pode estar atrelado à presença desse elemento químico nesse 

ambiente é o manejo executado anteriormente, onde a área recebia cargas de fertilizantes à 

base de NPK. 

Em relação ao pH, provavelmente o poder tampão da MO presente em Q2 

possibilitou este resultado nesse quadrante, tendo em vista maiores teores para Q2. 

MOREIRA e COSTA (2004) observaram uma diminuição do pH do solo em profundidade 

para áreas reflorestadas da Amazônia, como constatado no presente estudo.  

Quanto ao V%, os valores para este decrescem com o aumento da profundidade, até 

5-10 cm. Esses valores maiores para o Q2 ocorrem, pois há maiores quantidades de cátions 

como K
+
, Mg²

+
 e parcialmente de Ca²

+
 no Q2 e pelo motivo de não estar havendo 

neutralização destas por H+ ou Al³
+
. Isso indica que não há Al em nível tóxico para as plantas 

(EMBRAPA, 2010). 
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Ainda, o Q3 apresentou os menores valores para os atributos químicos avaliados, 

possivelmente associados a uma menor eficiência nas reações de trocas de cargas, menor SB, 

MO, pH, confirmando a relação existente entre estes (IWATA et al., 2012). A baixa atividade 

de decomposição realizada pela biota do solo neste ambiente (LIMA et al., 2010), além disso, 

o componente arbóreo promove possivelmente promova menor deposição de material vegetal 

(raízes, galhos, folhas) que é mineralizado, refletindo nas reações químicas do solo e 

contribuindo para parâmetros de fertilidade do solo mais baixos (CAMPANHA et al., 2007). 

 Outro fator que pode estar atrelado a esses resultados é a aplicação desuniforme de 

fertilizantes sobre a área em estudo, bem como o processo de erosão, refletindo em ambientes 

distintos em termos de fertilidade do solo. 
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Figura 12 - Mapa temático da krigagem do atributo químico CTC nas profundidades de 0-5, 

5-10 e 10-20 cm. Onde: 0-5 cm letra A; 5-10 cm letra B; 10-20 cm letra C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Mapa temático da krigagem do atributo químico K
+
 nas profundidades de 0-5, 5-

10 e 10-20 cm. Onde: 0-5 cm letra A; 5-10 cm letra B; 10-20 cm letra C. 
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Figura 14 - Mapa temático da krigagem do atributo químico Mg²
+
 nas profundidades de 0-5, 

5-10 e 10-20 cm. Onde: 0-5 cm letra A; 5-10 cm letra B; 10-20 cm letra C. 
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Figura 15 - Mapa temático da krigagem do atributo químico MO nas profundidades de 0-5, 5-

10 e 10-20 cm. Onde: 0-5 cm letra A; 5-10 cm letra B; 10-20 cm letra C. 
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Figura 16 - Mapa temático da krigagem do atributo químico P nas profundidades de 0-5, 5-10 

e 10-20 cm. Onde: 0-5 cm letra A; 5-10 cm letra B; 10-20 cm letra C. 
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Figura 17 - Mapa temático da krigagem do atributo químico pH nas profundidades de 0-5, 5-

10 e 10-20 cm. Onde: 0-5 cm letra A; 5-10 cm letra B; 10-20 cm letra C. 
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Figura 18 - Mapa temático da krigagem do atributo químico V% nas profundidades de 0-5, 5-

10 e 10-20 cm. Onde: 0-5 cm letra A; 5-10 cm letra B; 10-20 cm letra C. 
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ao baixo a médio CV (WARRICK e NIELSEN., 1980) obtido para todos os atributos físicos 

em todas as profundidades. Esse baixo CV indica maior precisão para a dispersão relativa. 

Conforme afirmação de CORTEZ et al. (2011), quanto mais os valores de assimetria e curtose 

estão próximos de zero, maior a normalidade dos dados. Neste sentido, tais informações des-

tes parâmetros facilitam o ajuste do semivariograma. 

Observou-se que todas as variáveis físicas estudadas exibiram dependência espacial 

forte (Tabela 6). Os modelos de semivariogramas que se ajustaram aos atributos avaliados nas 

3 profundidades foram o esférico,  gaussiano e o exponencial, este último com apenas uma 

ocorrência. Em termos gerais, o modelo esférico ajustou-se para a maioria dos atributos físi-

cos do solo, exceto para a porosidade total que ajustou-se aos três modelos.  

Para a profundidade de 0-5 o modelo que se ajustou à porosidade total foi o esférico, 

de 5-10 cm o gaussiano e de 10-20 cm o exponencial. Para pesquisadores como CARVALHO 

et al. (2003) e CAVALCANTE et al. (2007) os modelos esféricos e exponenciais apresentam-

se como os modelos teóricos mais comuns aos atributos físicos do solo. Nota-se que para o 

aumento da profundidade, há uma tendência de haver uma menor dependência espacial para 

os atributos físicos. 

Para as profundidades de 0-5 e 5-10 cm, o maior alcance foi constatado para o atribu-

to umidade do solo, indicando assim maior continuidade na distribuição espacial, ou seja, 

dentro do intervalo de alcance há semelhança entre os pontos onde que a partir desse alcance 

não há mais semelhança ou correlação espacial, não existindo dependência espacial e sim 

predomínio de maior variabilidade. Já os menores alcances foram constatados nas variáveis 

porosidade total para a profundidade de 0-5 cm, macroporosidade e microporosidade para a 

profundidade de 5-10 cm. Para a profundidade 10-20 destaca-se a microporosidade com o 

maior alcance.  
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Em contrapartida, o menor alcance se deu para a porosidade total. Os menores alcan-

ces ditam que há menor continuidade na distribuição espacial entre os pontos, ou seja, maior 

heterogeneidade no terreno, a partir do alcance o comportamento espacial da variável passa a 

ser totalmente aleatório (LEMOS FILHO et al., 2008), predominando maior heterogeneidade, 

onde amostras ou pontos são tão distintos que não há semelhança entre ambos, se tornando 

inviável a aplicação da interpolação. 

Para a macroporosidade, seu maior alcance foi na camada de 0-5 cm. Para a 

microporosidade, o maior alcance se deu na camada de 10-20 cm. Para o atributo porosidade 

total, obteve o alcance superior na camada de 5-10 cm, reduzindo aproximadamente pela 

metade na transição para a camada de 10-20 cm. O atributo densidade aumentou seu alcance 

da camada de 0-5 para 10-20 cm.  Em relação à umidade, esta com maior alcance de 5-10 cm 

de profundidade e menor de 10-20 cm.  

De modo geral, todas as variáveis obtiveram menores alcances do que os levantados 

no campo, assim servindo de referência para que em estudos futuros a malha amostral 

estabelecida seja mais próxima, com pontos equidistantes de 5 m, tendo em vista que os 

alcances obtidos para este estudo ficaram entre 5-8 m aproximadamente.  

O alcance apresentou uma média para todos os atributos e todas as profundidades de 

11,46 m. Contudo, essa média foi elevada pelo valor de alcance obtido para a 

microporosidade em 10-20 cm de profundidade, não podendo ser levado em consideração 

para o estabelecimento futuro de uma nova malha amostral. Esse resultado ainda indica que a 

malha amostral pode ser melhorada para que futuramente se obtenham resultados mais 

eficientes quanto às condições desses atributos do solo. 

No estudo dos semivariogramas o alcance é um parâmetro importante, haja vista que 

indica a distância máxima em que uma variável está correlacionada espacialmente. Assim 

sendo, as determinações realizadas a distâncias maiores que o alcance tem distribuição 
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aleatória e, por essa razão, são independentes entre si, devendo ser aplicada a estatística 

clássica (MACHADO et al., 2007). 

Nos ajustes dos modelos dos semivariogramas, obteve-se melhor coeficiente de 

validação cruzada para o atributo macroporosidade na profundidade de 0-5 cm. Já na 

profundidade de 5-10 cm, para o atributo umidade do solo e na profundidade de 10-20 cm, 

para a densidade. Os piores coeficientes de validação cruzada para as camadas de 0-5, 5-10 e 

10-20 foram para porosidade total, densidade e macroporosidade respectivamente. 

O maior efeito pepita foi constatado na umidade para as profundidades de 0-5 e 5-10 

cm e na porosidade total para a camada de 10-20 cm. Em contrapartida, o menor efeito pepita 

foi obtido para a densidade do solo. 

 

Tabela 5 - Estatística descritiva para os atributos físicos Macrop. (macroporosidade), Microp 

(microporosidade), Por. Total (porosidade total), Densidade e Umidade do solo nas três 

profundidades avaliadas. 

Atributo Sd CV Média Mín. Máx. Assim. Curt. 

 

                                                AG 0-5 cm 

Macrop. 4,624 14,17 32,616 22,990 41,500 -0,08 -0,71 

Microp. 1,461 5,77 25,315 21,990 28,130 -0,08 -0,19 

Por. Total 4,582 7,90 57,930 48,570 65,670 -0,08 -0,62 

Densidade 0,130 10,44 1,252 1,0000 1,560 -0,06 0,16 

Umidade 2,403 9,05 26,532 21,610 30,170 -0,13 -0,81 

 

                                                AG 5-10 cm 

Macrop. 4,116 12,72 32,342 24,110 39,470 -0,08 -0,52 

Microp. 2,217 8,73 25,377 20,690 29,000 -0,40 -0,31 

Por. Total 3,809 6,60 57,721 49,660 63,780 -0,12 -0,81 

Densidade 0,123 9,48 1,296 1,120 1,520 0,25 -1,25 

Umidade 2,573 9,91 25,962 20,550 29,950 -0,33 -0,71 

 

                                                AG 10-20 cm 

Macrop. 3,485 11,15 31,254 24,950 38,430 0,04 -0,68 

Microp. 1,868 7,27 25,700 21,570 30,030 -0,08 0,66 

Por. Total 4,095 7,19 56,946 48,670 66,420 0,15 -0,02 

Densidade 0,138 10,54 1,315 1,090 1,620 0,14 -0,52 

Umidade 2,827 10,92 25,877 20,460 31,030 0,19 -0,77 

Onde: Sd: desvio padrão; CV: coeficiente de variação; Média: média aritmética; Min: 

mínimo; Máx: máximo; Assim: assimetria; Cur: curtose. 
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Tabela 6 - Parâmetros geoestatísticos dos semivariogramas ajustados para os atributos físicos 

Macrop. (macroporosidade), Microp (microporosidade), Por. Total (porosidade total), 

Densidade e Umidade do solo nas três profundidades avaliadas. 

Atributo Mod. Alc. Ef. Pep. G.D.E Classe R² 

 

                                           AG 0-5 cm 

Macrop. Esf. 7,14 0,01000 0,047 Forte 0,655 

Microp. Esf. 7,06 0,13500 6,683 Forte 0,627 

Por. Total Esf. 5,79 0,01000 0,048 Forte 0,598 

Densidade Gaus. 8,65 0,00217 13,199 Forte 0,600 

Umidade Esf. 10,92 1,00000 18,050 Forte 0,612 

 

                                           AG 5-10 cm 

Macrop. Esf. 5,68 1,31000 7,567 Forte 0,554 

Microp. Esf. 5,68 0,01000 0,194 Forte 0,581 

Por. Total Gaus. 8,65 0,01000 0,069 Forte 0,702 

Densidade Esf. 6,70 0,00237 15,057 Forte 0,535 

Umidade Esf. 11,08 1,34000 19,850 Forte 0,821 

 

                                           AG 10-20 cm 

Macrop. Esf. 5,68 2,03000 16,214 Forte 0,521 

Microp. Esf. 65,35 0,86000 15,140 Forte 0,624 

Por. Total Exp. 4,60 3,99000 23,512 Forte 0,679 

Densidade Esf. 10,30 0,00390 19,897 Forte 0,752 

Umidade Esf. 8,67 1,94000 23,862 Forte 0,578 

Mod: modelo; Exp.: Exponencial; Esf.: Esférico e Gaus.: Gausiano. Alc: alcance; Ef.Pep: 

efeito pepita; G.D.E: grau de dependência espacial; Classe: Forte, Moderada e Fraca, segundo 

grau de dependência espacial proposto por Cambardella e, R²: coeficiente de determinação da 

validação cruzada. 

 

De modo geral os quadrantes Q2 e Q3 apresentaram a maior macroporosidade 

(Figura 19), microporosidade (Figura 20), porosidade total (Figura 21) e umidade do solo 

(Figura 22), este último somente para o Q2, seguidas de menores densidades para grande 

parte de Q2 e Q3, com poucas regiões apresentando valores altos para esta última variável. 

Para esses atributos do solo nota-se faixas com valores altos e baixos, assim há predomínio de 

heterogeneidade, tendo como fator explicativo o baixo alcance (Tabela 6).  

A maior macroporosidade nessas regiões pode ser justificada pelo maior teor de M.O 

presente nestes quadrantes, como consequência uma melhor estruturação do solo oferecida 

pela M.O, considerando que a mesma é um dos principais componentes do solo que 

influenciam a formação e a estabilização de agregados (BRONICK e LAL, 2005). O mesmo 
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nota-se para as profundidades de 5-10 no Q3 e Q4 e na camada de 10-20 cm no Q3, 

possivelmente estes atrelados à menor densidade do solo nessas regiões. Em contrapartida, 

ainda para a camada de 10-20 cm, o Q4 com a menor macroporosidade (Figura 19), 

diretamente relacionada à menor quantidade de M.O (SILVA et al., 2011), bem como a maior 

densidade. 

Pequenas faixas com a maior microporosidade refletem a heterogeneidade do terreno 

quanto a este atributo. O baixo alcance obtido através do modelo remete essa variabilidade, 

através de uma descontinuidade na distribuição espacial entre as amostras. 

O predomínio dos macroporos em relação aos microporos pode ser um reflexo dos 

baixos teores de silte nas profundidades avaliadas (SILVA et al., 2011). Observando o com-

portamento espacial da densidade do solo verifica-se que seus valores favorecem a predomi-

nância de macroporos, (CAMPOS et al., 2013), ainda por ser uma área de AG que sofre pouca 

ação antrópica que venha contribuir para a compactação deste solo. Possivelmente os maiores 

valores de micropososidade em Q2 e Q3 se deve ao fato de nestes quadrantes haver maiores 

teores de argila assim como descreve GOMES et al., (2007). 

Solos com teores de MO mais elevados possuem uma melhor estruturação (SILVA et 

al., 2011), nesse caso o Q2 e Q3 apresentam de modo geral a maior porosidade total, com a 

menor para as camadas de 5-10 e 10-20 cm, onde ocorrem menores teores de M.O. Ainda, nas 

regiões onde ocorrem maior porosidade total são as regiões com as menores densidades, fato 

também constatado por NETO et al. (2008). 

Percebe-se que com o aumento da profundidade de 0-5 cm para a de 10-20 ocorre o 

aumento da densidade do solo e ainda aumento do alcance para este atributo. Tendo em vista 

o menor alcance para a camada de 5-10 cm há uma menor continuidade na distribuição 

espacial, podendo ser justificada pelo manejo desuniforme neste solo, através de grades e 

outros equipamentos agrícolas de revolvimento, tendo em vista que a área era uma horta, fato 
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que pode explicar faixas com maiores e menores densidades próximas, a qual reflete nas 

demais propriedades físicas do solo. 

CECONI et al. (2007) expõe em seu trabalho que quanto maior a densidade do solo 

menor a porosidade total. Ainda, FERREIRA et al. (2010) confirmam que a variação nos 

valores de densidade do solo é em maior parte proveniente da diferença do volume total de 

poros, assim sendo a densidade do solo e porosidade duas propriedades muito relacionadas, 

assim como constatado no presente estudo. 

Nas regiões de maior quantidade de MO nota-se o efeito em maior teor de umidade 

do solo, em especial para a profundidade de 0-5 cm no Q2, resultante da manutenção de 

material orgânico oriundo de restos vegetais da vegetação, contribuindo para o aumento da 

MO e consequentemente na retenção de água nas camadas do perfil do solo (FERNANDES et 

al., 2014). Assim, os maiores alcances foram constatados para as camadas de 0-5 e 5-10 cm de 

profundidade, indicando maior continuidade na distribuição espacial para esse atributo, ou 

seja, maior homogeneidade ao longo do alcance. Possivelmente atrelado ao fato de haver 

maior quantidade de MO e consequente retenção de água no perfil, ou ainda se não em estado 

de MO, em estado de deposição de serapilheira em decomposição e como superfície de 

barreira contra a incidência direta do sol ao solo, provavelmente é o caso do Q1, Q2 e Q4 na 

camada de 5-10 e Q2 e Q4 na camada de 10-20 para as maiores umidades. 
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Figura 19 - Mapa temático da krigagem do atributo físico macroporosidade nas profundidades 

de 0-5, 5-10 e 10-20 cm. Onde: 0-5 cm letra A; 5-10 cm letra B; 10-20 cm letra C. 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

5 10 15 20 25 30 35 40 45

X

5

10

15

20

25

Y

23.0

28.0

33.0

38.0

43.0

Q1 Q2

Q3Q4

Macrop.

5 10 15 20 25 30 35 40 45

X

5

10

15

20

25

Y

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

Q1 Q2

Q3Q4

Macrop.

5 10 15 20 25 30 35 40 45

X

5

10

15

20

25

Y

18.0

23.0

28.0

33.0

38.0Q1 Q2

Q3Q4

Macrop.



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Mapa temático da krigagem do atributo físico microporosidade nas profundidades 

de 0-5, 5-10 e 10-20 cm. Onde: 0-5 cm letra A; 5-10 cm letra B; 10-20 cm letra C. 
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Figura 21 - Mapa temático da krigagem do atributo físico porosidade total nas profundidades 

de 0-5, 5-10 e 10-20 cm. Onde: 0-5 cm letra A; 5-10 cm letra B; 10-20 cm letra C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

5 10 15 20 25 30 35 40 45

X

5

10

15

20

25

Y

48.0

53.0

58.0

63.0

68.0

Q1 Q2

Q3Q4

Por. Total

5 10 15 20 25 30 35 40 45

X

5

10

15

20

25

Y

42.0

47.0

52.0

57.0

62.0Q1 Q2

Q3Q4

Por. Total

5 10 15 20 25 30 35 40 45

X

5

10

15

20

25

Y

41.0

46.0

51.0

56.0

61.0

Q1 Q2

Q3Q4

Por. Total



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Mapa temático da krigagem do atributo físico densidade nas profundidades de 0-

5, 5-10 e 10-20 cm. Onde: 0-5 cm letra A; 5-10 cm letra B; 10-20 cm letra C. 
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Figura 23 - Mapa temático da krigagem do atributo físico umidade nas profundidades de 0-5, 

5-10 e 10-20 cm. Onde: 0-5 cm letra A; 5-10 cm letra B; 10-20 cm letra C. 
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Todos os intervalos para esse atributo físico apresentaram distribuição simétrica ou 

levemente assimétrica, indicados pelo pequeno distanciamento de diferença de assimetria e 

curtose. Provavelmente isto pode estar ligado ao médio CV (WARRICK e NIELSEN., 1980) 

obtido para RP em todas as profundidades. Esse CV classificado como médio indica maior 

precisão para a dispersão relativa. De acordo com CORTEZ et al. (2011), quanto mais os va-

lores de assimetria e curtose estão próximos de zero, maior será a normalidade dos dados. 

Observou-se que a grande maioria dos intervalos de profundidade estudados para RP 

exibiram dependência espacial forte (Tabela 8). Os modelos de semivariogramas que se ajus-

taram ao atributo avaliado nas 3 profundidades foram o esférico em sua maior parte e o expo-

nencial, com uma ocorrência. De forma geral, o modelo esférico ajustou-se para todos os in-

tervalos de profundidade do solo estudado, exceto para a profundidade de 0-5 cm. Para pes-

quisadores como CAVALCANTE et al. (2007) os modelos esféricos e exponenciais apresen-

tam-se como os modelos teóricos mais comuns aos atributos do solo.  

Nota-se que para o aumento da profundidade de 0-5, 5-10, 10-15 e 15-20 cm há uma 

tendência de haver um aumento no alcance para o atributo físico RP neste caso. Isso indica 

uma maior continuidade na distribuição espacial para esse atributo com o aumento da profun-

didade até 20 cm, assim não havendo outro fator afetando essa continuidade, como é o caso 

do manejo ou associada a características intrínsecas do solo (GREGO e VIEIRA, 2005), sen-

do esta última hipótese válida para as profundidades de 20-45 cm, onde ocorrem oscilações de 

alcance.  

Assim, indicando que as profundidades iniciais do solo até 0-20 cm sofreram altera-

ções antrópicas através do manejo que deixaram a RP dessas camadas com maior variabilida-

de espacial, ou seja, com uma maior descontinuidade na distribuição espacial, refletidas pelo 

menor alcance. As profundidades de 10-15 e 15-20 cm apresentaram a menor dependência 

espacial (G.D.E), classificada como moderada. Ainda, constata-se que as profundidades de 10-
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15 e 20-25 cm apresentaram as maiores RP entre todas as profundidades. De modo contrário, 

a camada de 0-5 cm apresentou a menor RP em todas as profundidades analisadas. 

A profundidade de 0-5 cm apresentou o menor alcance, servindo como reflexo do 

manejo aplicado nesta profundidade, o qual aumentou a descontinuidade na distribuição espa-

cial da RP sendo esta a camada mais superficial do solo. Em contrapartida, a profundidade de 

15-20 cm apresentou o maior alcance observado para esta variável, indicando assim a maior 

continuidade na distribuição espacial, ou seja, as amostras vizinhas apresentam semelhança 

ou correlação espacial entre si dentro do intervalo de alcance e, com o maior alcance a maior 

continuidade para a dependência espacial, expressando a menor variabilidade ao longo do 

perfil. Assim, todas as profundidades obtiveram maiores alcances do que as levantadas no 

campo, servindo como base para estudos posteriores, apresentando uma média de alcance 

para todas as profundidades de 28,24 metros, demonstrando a eficiência da malha amostral 

utilizada neste estudo. 

Nos ajustes dos modelos dos semivariogramas, obteve-se melhor coeficiente de 

validação cruzada para o intervalo de 45-50 cm de profundidade. Os piores coeficientes foram 

constatados nas profundidades de 35-40, 15-20, 40-45, 25-30 em ordem crescente. Já os 

melhores coeficientes foram obtidos nas profundidades de 45-50 cm como já citado, 10-15, 

20-25, 5-10, 0-5, 30-35 em ordem decrescente. 

O maior efeito pepita para RP foi constatado na profundidade de 15-20 cm. Em 

contrapartida os menores valores foram observados nas camadas de 0-5, 5-10 e 20-25 cm de 

profundidade. 
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Tabela 7 - Estatística descritiva para o atributo físico resistência à penetração (RP) do solo da 

agrofloresta nas dez profundidades avaliadas. 

RP Sd CV Média Mín. Máx. Assim. Curt. 

                                               AG 0-50 cm 

0-5 0,279 25,93 1,075 0,620 1,610 0,05 -0,63 

5-10 0,431 24,27 1,777 0,850 2,560 -0,10 -0,41 

10-15 0,471 24,84 1,897 1,020 3,090 0,29 0,12 

15-20 0,462 23,08 2,001 1,140 2,700 -0,38 -0,98 

20-25 0,484 21,70 2,230 1,160 3,020 -0,30 -0,80 

25-30 0,478 22,27 2,149 1,270 2,980 -0,02 -0,88 

30-35 0,442 22,02 2,009 1,310 2,750 0,21 -1,14 

35-40 0,395 20,47 1,933 1,340 2,710 0,42 -0,64 

40-45 0,369 19,96 1,852 1,240 2,600 0,23 -0,68 

45-50 0,272 15,33 1,775 1,320 2,240 0,22 -0,88 

Onde: Sd: desvio padrão; CV: coeficiente de variação; Média: média aritmética; Min: 

mínimo; Máx: máximo; Assim: assimetria; Cur: curtose. RP: expresso em Mpa. 

 

Tabela 8 - Parâmetros geoestatísticos dos semivariogramas ajustados para as profundidades 

avaliadas da resistência à penetração do solo (RP) na agrofloresta. 

RP Mod. Alc. Ef.Pep. G.D.E Classe R² 

AG 0-50 cm 

0-5 Exp. 7,80 0,00010 0,120 Forte 0,738 

5-10 Esf. 24,12 0,00010 0,045 Forte 0,782 

10-15 Esf. 25,96 0,07020 28,841 Moderada 0,963 

15-20 Esf. 53,38 0,09610 31,591 Moderada 0,608 

20-25 Esf. 26,43 0,00010 0,037 Forte 0,942 

25-30 Esf. 28,12 0,06600 23,913 Forte 0,681 

30-35 Esf. 20,34 0,02160 10,424 Forte 0,716 

35-40 Esf. 22,05 0,02630 15,149 Forte 0,567 

40-45 Esf. 22,27 0,03100 21,232 Forte 0,674 

45-50 Esf. 52,00 0,01100 7,976 Forte 0,984 

Mod: modelo; Exp.: Exponencial; Esf.: Esférico e Gaus.: Gausiano. Alc: alcance; Ef. Pep: 

efeito pepita; G.D.E: grau de dependência espacial; Classe: segundo grau de dependência 

espacial proposto por Cambardella e, R²: coeficiente de determinação da validação cruzada. 

 

Para a variável RP, nota-se o aumento desta com o aumento da profundidade (Figuras 

24, 25, 26). De maneira geral, os quadrantes Q3 e Q4 apresentaram as maiores RP para as 

profundidades avaliadas. Já as menores RP foram constatadas em Q1 e Q2. Há um decréscimo 

dos valores para este atributo no intervalo de 25-30 cm até a profundidade de 45-50 cm 

(Figuras 26, 27 e 28). 
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Figura 24 - Mapa temático da krigagem do atributo físico RP nas profundidades de 0-5, 5-10 

cm. Onde: 0-5 cm letra A; 5-10 cm letra B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Mapa temático da krigagem do atributo físico RP nas profundidades de 10-15, 15-

20 cm. Onde: 10-15 cm letra A; 15-20 cm letra B. 
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Figura 26 - Mapa temático da krigagem do atributo físico RP nas profundidades de 20-25, 25-

30 cm. Onde: 20-25 cm letra A; 25-30 cm letra B. 
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Figura 27 - Mapa temático da krigagem do atributo físico RP nas profundidades de 30-35, 35-

40 cm. Onde: 30-35 cm letra A; 35-40 cm letra B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Mapa temático da krigagem do atributo físico RP nas profundidades de 40-45, 45-

50 cm. Onde: 40-45 cm letra A; 45-50 cm letra B. 
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citando como extremos as profundidades de 10-15 e 20-25 cm, tendo em vista que ambos 

apresentam influência sobre a RP. Em solos cujas propriedades mecânicas dependem 

essencialmente das forças de coesão, a RP permanece praticamente constante ao longo da 

profundidade. Com o aumento do teor de água, se reduz a atuação das forças de coesão entre 

as partículas do solo e o atrito interno, promovendo a diminuição da RP (CUNHA et al., 

2002). 

Ainda, nota-se uma tendência dos maiores valores de RP se concentrarem em Q3 e 

Q4 para todas as profundidades avaliadas. Este resultado pode estar atrelado ao fato dessas 

regiões apresentarem menores espécies arbóreas quando comparados com Q1 e Q2, 

consequentemente menores sistemas radiculares os quais atuam interagindo com o solo e 

reduzindo a RP do espaço que se encontram, bem como na contribuição da serapilheira 

depositada na superfície a qual contribui para a umidade, sendo outro fator que pode estar 

influenciando a RP nesse caso (COUTO et al., 2016).  

Segundo COLLARES et al. (2008) afirmam que a RP está relacionada à umidade do 

solo e aumenta à medida em que o teor de água é reduzido. Da mesma maneira, STRECK et 

al. (2004) descrevem que a compactação do solo aumenta os valores de densidade e eleva a 

RP do solo. De acordo com HAMZA e ANDERSON (2005) a principal causa da compactação 

do solo é a intensificação do tráfico excessivo anteriormente na área, caso este que vem ao 

encontro com este estudo, pois a área da AG anteriormente era usada como horta, sendo 

conduzida através de um manejo agrícola, o qual pode ter afetado em maior grau esse atributo 

do solo. 

Todos os índices biológicos avaliados apresentaram distribuição simétrica, indicados 

pelo pequeno distanciamento de diferença de assimetria e curtose (Tabela 9). Possivelmente 

isto pode estar atrelado ao baixo a moderado CV obtido para tal. Esse baixo ou moderado CV 
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indica maior precisão para a dispersão relativa. Segundo CORTEZ et al. (2011), quanto mais 

os valores de assimetria e curtose estão próximos de zero, maior a normalidade dos dados.  

Observou-se que todos os índices biológicos estudados exibiram dependência espaci-

al de forte à moderada. Os modelos de semivariogramas que se ajustaram aos índices foram o 

esférico e o exponencial. De modo geral, o modelo esférico ajustou-se para a maioria dos ín-

dices avaliados. Para pesquisadores como CARVALHO et al. (2003) os modelos esféricos e 

exponenciais apresentam-se como os modelos teóricos mais comuns aos índices do solo e da 

planta. 

Obteve-se o maior alcance para o índice de Evenness, classificado com dependência 

espacial moderada segundo CAMBARDELLA, (1994). O maior alcance para este índice 

reflete a maior continuidade na distribuição espacial, ou seja, maior homogeneidade ao longo 

do perfil dentro desse intervalo de alcance. A partir do limite do alcance há maior 

heterogeneidade e não há dependência espacial, onde os valores não apresentam 

probabilidade de semelhança e correlação espacial entre si (MACHADO et al., 2007).  

Em contrapartida, o menor alcance foi constatado para ordens edáficas, com 

dependência espacial forte. Esse menor alcance para ordens indica que para este índice há 

menor continuidade na distribuição espacial, ou seja, variabilidade mais próxima. No geral, 

para todos os índices obtiveram-se maiores alcances do que os levantados em campo, isso 

pode servir de referência para estudos futuros, indicando a eficiência da malha amostral 

utilizada onde se obteve uma média de alcance para todos os índices de 19,97 m.  

Com os valores de alcance para cada índice se tem conhecimento da distância 

amostral de solo ideal para cada, bem como do número de amostras necessárias para ter um 

resultado mais preciso. Isso possibilita aumentar a eficiência de tempo e custos financeiros no 

momento das avaliações, além dos resultados mais precisos, tendo em vista que não as fará de 
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modo aleatório e considerando valores de variabilidade pontuais, como no caso do emprego 

do CV e média para alguns estudos de solo. 

Nos ajustes dos modelos nos semivariogramas, obteve-se melhor coeficiente de 

validação cruzada para o índice de Shannon. Os piores coeficientes obtidos foram para ordens 

e indivíduos. O maior efeito pepita foi constatado no número de indivíduos, em contrapartida, 

o menor foi obtido para o índice de Simpson. 

 

Tabela 9 - Estatística descritiva para os índices biológicos do solo na agrofloresta: Indivíduos 

(nº), Ordens (nº), Shannon, Simpson, Equabilidade de Evenness e Respiração microbiana 

acumulada (CO²). 

Variável Sd CV Média Mín. Máx. Assim. Curt. 

 

                                          AG 0-10 cm 

Indivíduos 65,552 54,26 120,791 43,000 296,000 1,03 0,97 

Ordens 1,612 21,26 7,583 5,000 12,000 1,15 1,20 

Shannon 0,220 15,81 1,391 0,930 1,780 -0,61 0,05 

Simpson 0,110 16,52 0,666 0,430 0,780 -1,12 -0,02 

Evenness 0,128 23,18 0,55 0,350 0,900 0,64 0,46 

CO² 33,501 16,58 201,941 133,900 243,900 -0,50 -0,77 

Onde: SD: desvio padrão; CV: coeficiente de variação; Média: média aritmética; Min: 

mínimo; Max: máximo; Assim: assimetria; Cur: curtose. 

 

Tabela 10 - Parâmetros geoestatísticos dos semivariogramas ajustados para os índices 

Indivíduos (nº), Ordens (nº), Shannon, Simpson, Equabilidade de Evenness e Respiração 

microbiana acumulada (CO²). 

Variável Mod. Alc. Ef . Pep. G.D.E CLASSE R²  

 

                               AG 0-10 cm 

Indivíduos Esf. 14,57 70,00000 1,770 Forte 0,652 

Ordens Esf. 8,67 0,53600 20,341 Forte 0,430 

Shannon Esf. 25,67 0,02010 35,828 Moderada 0,998 

Simpson Esf. 15,17 0,00246 18,750 Forte 0,781 

Evenness Exp. 35,46 0,00875 35,000 Moderada 0,965 

CO² Esf. 20,30 1,00000 0,0816 Forte 0,941 

Mod: modelo; Alc: alcance; Ef.Pep: efeito pepita; G.D.E: grau de dependência espacial; 

Classe: segundo grau de dependência espacial proposto por Cambardella e, R²: coeficiente de 

determinação da validação cruzada. 
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Em relação ao número de indivíduos, ordens e Shannon, o maior número de 

indivíduos foi observado no Q4 (Figura 29), aproximadamente na região central da área de 

estudo. Para as ordens, o maior número também foi obtido no Q4. Ainda, o maior índice de 

diversidade de Shannon nesse quadrante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Mapa temático da krigagem dos índices biológicos Indivíduos, Ordens e Shannon 

na profundidade de 0-10 cm. Onde: Indivíduos letra A, Ordens letra B e Shannon Letra C. 
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acumulada (CO²) também apresentou as maiores taxas no Q1 e Q2. De forma geral, o Q3 

apresentou o menor número de indivíduos, ordens, diversidade de Shannon e de Simpson, 

equabilidade (Evenness) e CO2, sendo assim o quadrante com a menor riqueza e diversidade 

biológica constatada neste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Mapa temático da krigagem dos Índices biológicos Simpson, Evenness e CO2 na 

profundidade de 0-10 cm. Onde: Simpson letra A, Evenness letra B e CO2 letra C. 
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(22,5%); em Q2: Coleóptera (23,5%), Collêmbola (20,0%), Díptera (19,5%) e Hymenoptera 

(30,1%); em Q3: Coleóptera (12,2%), Collêmbola (23,3%), Díptera (12,9%) e Hymenoptera 

(43,2%); em Q4: Coleóptera (15,6%), Collêmbola (16,5%), Díptera (30,0%) e Hymenoptera 

(25,7%). Assim, a maior densidade de indivíduos observada no Q3 é consequente do 

predomínio da ordem Hymenoptera, sendo este relacionado com a menor quantidade de MO e 

umidade do solo, bem como CTC, Mg²
+
, P, SB e V%, indicando uma área mais degradada que 

está passando por um processo de recuperação (BARETTA et al., 2003). 

O maior número de indivíduos predominante em Q4 pode estar ligado ao fato de 

maior deposição de material em decomposição como folhas e galhos oriundos das espécies 

vegetais ocorrentes no AG. Assim, em virtude do ambiente coberto e do manejo com a poda e 

roçada que promovem melhores condições climáticas e de disponibilidade de alimentos.  

Ainda, a porosidade total pode ter influência sobre os indivíduos, como afirmam 

TARRÁ et al (2012), que há significativa correlação entre os decompositores da macrofauna e 

o volume dos macroporos do solo para a profundidade de 0-15 cm, como constatado neste 

estudo onde predominam faixas entre os maiores valores para porosidade total na camada de 

0-5 cm no Q4. Isso pode indicar uma estreita relação possível entre a taxa de componentes 

desse grupo funcional e a biogênese dos macroporos do solo. 

A ocorrência de formigas foi elevada, especialmente no quadrante Q3, provavelmen-

te em virtude do ambiente coberto e do manejo com a poda e roçada que promovem melhores 

condições climáticas e de disponibilidade de alimentos. Esses grupos são chamados de “enge-

nheiros do ecossistema”, em razão de seus efeitos sobre a estruturação do solo, com criação 

de estruturas biogênicas, que podem ser galerias, câmaras e bolotas fecais, e que podem afetar 

significantemente propriedades físicas dos solos, bem como a disponibilidade de recursos 

para outros organismos (WOLTERS, 2000; ANDERSON, 2009). 
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Alguns autores admitem que a diversidade da estrutura da cobertura vegetal pode in-

fluenciar a variabilidade da distribuição de comunidades de Collêmbolos edáficos (SAUT-

TER et al., 1998; CHAUVAT et al., 2003; PONGE et al., 2003). LORANGER et al. (1999) 

constataram redução na população e na riqueza de espécies de Collêmbolos, em sítios que 

perderam a cobertura vegetal. Caso este observado no presente estudo, pois, nota-se no Q1 

uma maior porcentagem de Collêmbolos, seguido do Q3, Q2 e Q4, percentual decrescente 

respectivamente, resultado possivelmente atrelado à diversidade da cobertura vegetal presen-

te. Embora Collêmbola seja um grupo ubíquo, pouco se sabe sobre a abundância de famílias 

no Brasil (ZEPPELINI FILHO e BELLINI., 2004). 

Dentre os grupos encontrados, destacaram-se o Collêmbola e Hymenoptera. Estudos 

envolvendo ácaros (Acarina), Collêmbolos (Collêmbola) e formigas (Hymenoptera), em dife-

rentes agroecossistemas têm demonstrado grande relevância destes organismos edáficos como 

indicadores ecológicos de perturbações ambientais, sendo as formigas mais frequentes, espe-

cialmente durante o processo de recuperação de áreas degradadas (ANDERSEN et al., 2002, 

BARETTA et al., 2003). 

Esses resultados estão de acordo com KITAMURA et al. (2008) os quais afirmam 

que o grupo Hymenoptera (formigas) são indicadores de estresse, porque colonizam áreas 

quando estas não apresentam condições adequadas de sobrevivência, como constatado no 

presente estudo (Q3: 43,2 %), sendo uma das regiões com o menor teor de MO, fator possi-

velmente ligado as condições de estresse à fauna edáfica (POGGIANI et al., 1996). 

Os Collêmbolos pertencem à classe Insecta, subclasse Apterygota e representam or-

ganismos que integram a maior população da mesofauna edáfica (COLEMAN e CROSSLEY 

JR., 1995). A alimentação dos Collêmbolos é constituída, principalmente, de fungos ou resí-

duos vegetais (COLEMAN e CROSSLEY., 1995, LAVELLE., 1996) e, ainda, constituem 

importante fonte de alimento para outros organismos predadores, como aranhas, Coleópteros. 
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Além disso, por causa da abundância no solo e sensibilidade a condições ambientais, os 

Collêmbolos são considerados indicadores das condições biológicas do solo (DAMÉ et al. 

1996). 

O maior número de ordens foi observado no Q4. Esse resultado vai ao encontro com 

os resultados obtidos para dominância, Shannon, Simpson onde há menor dominância, maior 

índice de diversidade de Shannon e Simpson para este quadrante. Possivelmente o maior nú-

mero de ordens se deva ao fato do Q4 estar em equilíbrio ou próximo dele e sofrer menores 

interferências em relação aos demais quadrantes, como afirmam WARREN e ZOU. (2002).; 

ROSA et al. (2015), que a diversidade vegetal oferece distintos recursos alimentares e influ-

enciam na qualidade e quantidade da serapilheira consumida pela fauna do solo, controlando 

assim o índice de abundância dos organismos no local. Outro fator que pode ter contribuído 

para esse resultado é a maior umidade presente no Q4 na profundidade de 10-20, proporcio-

nando uma condição edafoclimática mais favorável para as Ordens (BARETTA, 2006).  

A maior dominância em Q3 (indicada pelos menores valores para o índice de Simp-

son) pode ser devido ao fato do predomínio do maior percentual de Hymenoptera constatada 

nesse quadrante. Essa ordem pode ter sido favorecida pela presença mais diversificada de 

resíduo vegetal, que constitui uma de suas principais fontes de alimento (ANDERSON, 

2009). 

Para o índice de diversidade de Shannon, o maior índice no Q4 pode estar ligado aos 

resíduos vegetais como afirmam LAVELLE et al. (1992) e LAVELLE . (1996), que a diver-

sidade da fauna edáfica está relacionada com a grande variedade de condições que o sistema 

solo-serapilheira oferece. Sabe-se que, quanto mais diversa for a cobertura vegetal, maior será 

a heterogeneidade da serapilheira, que apresentará maior diversidade das comunidades de 

fauna (CORREIA e ANDRADE., 1999), (LIMA et al., 2010). 
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LAVELLE e SPAIN (2001) relatam que um ganho em diversidade de invertebrados 

edáficos resulta na produção de estruturas essenciais para a conservação e dinâmica da MO no 

solo, ciclagem de nutrientes e manutenção de propriedades físicas essenciais para a sustenta-

bilidade da produção primária. Assim, áreas com baixa presença de organismos edáficos, co-

mo ocorre em solos perturbados, desprotegidos e com pouca cobertura de solo, são prejudici-

ais à manutenção do equilíbrio e da qualidade do solo. 

Para o índice de Simpson, há menor dominância no Q1, Q2 e Q4, constatada pelos 

maiores valores, onde valores mais próximos de 1 representam maior diversidade edáfica. 

Esse resultado pode estar atrelado à porosidade total, sendo que esta pode ter influência sobre 

os indivíduos, como afirmam TARRÁ et al. (2012), que há significativa correlação entre os 

decompositores da macrofauna e este atributo. Outro fator que pode estar ligado à menor do-

minância em Q1, Q2 e Q4 é a presença de nutrientes no solo, como o Ca
2+

, por exemplo, que 

também é importante para diversos invertebrados, pois fisiologicamente esse cátion tem rela-

ção com vários mecanismos de regulação osmótica (ROSA et al., 2015), onde estes quadran-

tes apresentam as maiores quantidades, atraindo maior diversidade de invertebrados. 

Para a equabilidade (padrão de distribuição dos indivíduos entre as espécies) através 

do índice de Evenness houve predomínio dos maiores valores em Q1. Onde cabe lembrar que 

o índice de Evenness varia de 0-1, sendo que quanto maior o índice maior será a diversidade e 

menor a dominância por poucos grupos. Nesse caso, constata-se valores próximos a 0,9, o que 

indica maior diversidade, não havendo dominância por determinados grupos específicos, ou 

seja, todos os grupos são igualmente abundantes entre si. Os resultados obtidos neste estudo 

foram superiores aos relatados por ABREU et al. (2014), de 0,66 a 0,78 em área cultivada 

com cana-de-açúcar. Os maiores índices de equabilidade geralmente são frequentes em áreas 

onde se mantem a cobertura do solo (PASQUALIN et al., 2012).  
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Já para a respiração microbiana acumulada (CO²), houve predomínio dos maiores 

valores no Q1 e Q2. ALVES et al. (2011) verificando a influência dos diversos sistemas na 

atividade microbiana não observaram diferenças em relação à respiração basal do solo nos 

seguintes tipos de manejo: integração lavoura-agropecuária, vegetação nativa em recuperação 

e vegetação nativa, caso contrário aos resultados obtidos neste estudo, onde verifica-se 

diferença para respiração basal nos diferentes quadrantes da AG. 

Segundo MONTEIRO et al. (2004), a respiração acumulada correlacionou-se negati-

vamente com o teor de polifenol, com as relações C:N, lignina/N, lignina + polifenol/N, poli-

fenol/N, lignina + celulose/N e positivamente com o CBM. Estes resultados demonstram que, 

nas estruturas de serapilheira de maior nível de recalcitrância, o metabolismo microbiano é 

mais lento. Conforme HARBONE (1997), a eficiência de utilização pela biomassa microbiana 

de frações de rápida (açúcares) e lenta decomposição (celulose) e de frações recalcitrantes 

(polifenóis condensados e lignina) está na ordem de 60, 40 e 10 %, sucessivamente.  

Esses resultados vêm ao encontro dos obtidos neste estudo, onde que a maior respi-

ração microbiana acumulada possivelmente está correlacionada ao maior percentual de bana-

neiras presentes em Q1 e Q2, com 77,15 e 69,6 % dos indivíduos respectivamente, tendo em 

vista uma fração de decomposição mais rápida. Q3 e Q4 apresentam 26,73 e 31,74 % de ba-

naneiras entre os indivíduos, apresentando assim maior número de espécies de lenta decom-

posição e de frações recalcitrantes, possivelmente explicando a menor respiração microbiana 

nesses quadrantes. 

Os estados fisiológicos das células microbianas influenciam na respiração basal do 

solo, assim como a umidade, a temperatura, a estrutura do solo, a textura, a quantidade de 

MO, dentre outros (SILVA et al., 2010). 
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3.6 CONCLUSÕES 

A ferramenta geoestatística apresentou capacidade e eficiência em diagnosticar a 

variabilidade espacial das variáveis químicas, físicas e biológicas em solo sob agrofloresta; 

O espaçamento usado na malha amostral foi suficiente para caracterizar a 

variabilidade espacial, exceto para alguns atributos físicos; 

Os maiores alcances foram obtidos para o atributo físico do solo resistência à 

penetração, química do solo, biologia e atributos físicos em ordem decrescente. Isso se 

justifica pelo menor grau de interferência antrópica sobre o atributo resistência à penetração 

quando comparado aos demais atributos que sofreram maior ação, esta refletida pelos 

menores alcances, ou seja, menor continuidade na distribuição espacial; 

Todas as variáveis estudadas apresentaram estrutura de dependência espacial, o que 

permitiu o seu mapeamento, utilizando-se técnicas geoestatísticas; 

Os atributos do solo apresentaram mapas de krigagem com comportamento espacial 

diferente, evidenciando assim a eficiência da ferramenta para área; 

A grande amplitude de variação dos atributos químicos justifica a aplicação diferen-

ciada e localizada de fertilizantes; 

Estas informações podem viabilizar o trabalho em campo, uma vez que vários estu-

dos de amostragem têm sido conduzidos visando reduzir a variabilidade das características do 

solo. Ainda, com a amostragem precisa da área, aplicar as quantidades necessárias de acordo 

com a necessidade de cada elemento, minimizando assim os custos para produção da cultura. 
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4.0 Análises da correlação entre atributos do solo e variáveis dendrométricas em 

agrofloresta 

Analysis of the correlation between soil attributes and dendrometric variables in  

agroflorest 

 

4.1 RESUMO 

Estudos sobre a correlação de variáveis de produção e atributos do solo têm sido 

realizados em várias culturas ao longo do tempo buscando entender as relações positivas ou 

negativas entre esses, buscando a relação ideal para maximização da produção e de lucros. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a correlação entre os atributos químicos, físicos e 

biológicos do solo com variáveis dendrométricas em uma agrofloresta (AG) no município de 

Dois Vizinhos – PR, visando estabelecer as condições de solo mais adequadas ao cultivo deste 

sistema de produção. Foram avaliados os atributos químicos (M.O, P, K
+
, pH, Ca²

+
, Mg²

+
, SB, 

V%, CTC) físicos (macroporosidade, microporosidade, porosidade total, densidade e 

umidade), para as profundidades de 0-5, 5-10 e 10-20 cm e os índices biológicos: Número de 

indivíduos, Ordens, Shannon, Simpson, Margalef, Evenness e Respiração microbiana 

acumulada (CO²) entre 0-10 cm, amostrados através de uma malha com intervalos de 

aproximadamente 10 m, perfazendo um total de 24 pontos e 72 amostras em uma área de 

1790,8 m². Para as variáveis dendrométricas foram levantadas CAP, este convertido em DAP, 

Dc diâmetro de copa (Dc) e a altura total, onde através destes calculou-se o volume e área 

transversal (g). Na sequência, utilizou-se a análise de correlação de Spearman (linear e não 

paramétrica) p <0,05> entre os atributos do solo e as variáveis dendrométricas. A área foi 

subdividida em 4 quadrantes e 32 subparcelas, onde foram realizadas as análises de Spearman 

individualizadas com o auxílio do programa estatístico R. Para a química do solo houve 

correlação inversa alta entre V% e g. Para a física somente a RP se correlacionou de forma 
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inversa e alta com Dc. Ainda, para os índices biológicos, estes não apresentaram correlação 

significativa com as varáveis em estudo. 

 

Palavras-chave: Nutrição, Produção, Manejo de solos. 

 

4.2 ABSTRACT 

Studies on the correlation of production variables and soil attributes have been 

carried out in several cultures over time, seeking to understand the positive or negative 

relations between these, seeking the ideal relationship to maximize production and profits. 

The objective of this work was to evaluate the correlation between the chemical, physical and 

biological attributes of the soil with dendrometric variables in an agroforest (AG) in the 

municipality of Dois Vizinhos - PR, aiming to establish the soil conditions most appropriate to 

the cultivation of this production system. The chemical attributes (MO, P2O5, K
+
, pH, Al³

+
, 

Ca²
+
, Mg²

+
, SB, V (%), CTC), physics (macroporosity, microporosity, total porosity, density 

and humidity) for the depths of 0-5, 5-10 and 10-20 cm and the biological indexes: Number of 

individuals, Orders, Shannon, Simpson, Margalef, Evenness and accumulated microbial 

respiration (CO²) between 0-10 cm, sampled through a mesh with intervals of about 10 m, 

making a total of 24 points and 72 samples in an area of 1790.8 m². For the dendrometric 

variables CAP, this one was converted into DAP, Dc cup diameter (Dc) and total height, 

where through this the volume and cross-sectional area were calculated (g). Then, the 

Spearman correlation analysis (linear and non-parametric) p <0.05> was used between the 

soil attributes and the dendrometric variables. The area was subdivided into 4 quadrants and 

32 subplots, where Spearman analyzes were performed with the aid of the statistical program 

R. For soil chemistry, there was a inverse correlation high between V% and g. For physics 
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only RP correlated inverse high with Dc. Still, for the biological indexes, these did not present 

a significant correlation with the variables in the study. 

 

Key-words: Nutrition, Production, Soil Management. 

 

4.3 INTRODUÇÃO 

Os plantios de espécies florestais bem como agrícolas de rápido crescimento, de 

grande capacidade de extração de nutrientes e exigentes quanto às condições de solo 

acarretam em impactos significativos nas reservas minerais do solo e nas formas de manejo de 

solo. Portanto, é essencial o uso de ferramentas estatísticas como as correlações para o 

entendimento da relação entre os atributos do solo e a produção das espécies, visando o 

adequado manejo químico, físico e biológico e a manutenção da produtividade da cultura.  

Segundo EMBRAPA (2010) sistema agroflorestal é definido como uma forma de uso 

da terra na qual se combinam espécies arbóreas lenhosas frutíferas e madeireiras com cultivos 

agrícolas ou animais, de forma simultânea ou em sequência temporal e que interagem 

ecológica e economicamente.  

Quando há domínio sobre a técnica de AGs, possibilita-se entender sua dinâmica de 

implantação e condução, aliado ao conhecimento das características dos atributos químicos, 

físicos e biológicos do solo, pode-se além de entender a dinâmica desse sistema, estimar qual 

será o crescimento e produção cultural, prevendo assim para cada condição o resultado da 

interação de ambiente e cultura, considerando as características químicas e físicas do solo, 

bem como as biológicas. Sendo assim é de grande valia o estudo das características dos 

atributos do solo para assim através de uma análise mais detalhada realizar a tomada de 

decisões sobre manejo e condução de solo cultivado e sobre a cultura de interesse em uma 

AG. 



116 

 

Na atualidade, são conhecidos efeitos isolados de diferentes manejos e culturas nos 

atributos físicos, químicos e biológicos do solo. Contudo existem, no solo, diversas inter-

relações entre esses atributos que controlam os aspectos e os processos relacionados à sua 

variação no tempo e no espaço, de modo que qualquer alteração no solo pode alterar 

diretamente sua estrutura e sua atividade biológica e, por consequência, sua fertilidade, com 

reflexos na sua qualidade e na produtividade das culturas (CARNEIRO et al., 2009). Diante 

deste cenário, a avaliação conjunta dos atributos do solo e o exame da sua correlação com as 

variáveis dendrométricas em agrofloresta (AG) são de extrema importância para definir 

melhores práticas de manejo conjunto do solo e da cultura, visando à sustentabilidade do 

sistema de produção. 

 

4.4 MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo é uma agrofloresta (AG), a mesma descrita no artigo anterior, item 

2.4, bem como a metodologia da coleta de amostras e análises de solo. 

Quanto ao inventário das espécies, com o uso de fita métrica mediu-se os CAP: 

circunferência à altura do peito de todos os indivíduos na área, bem como de suas respectivas 

alturas totais com o auxílio do equipamento Hipsômetro Vertex III. Os valores para o CAP 

foram convertidos em DAP (m): diâmetro à altura do peito, através da fórmula: (3,1416 * 

CAP²) /40,000. Para o calculo da área basal (g) em m² foi usada a fórmula: (3,1416 * 

DAP²)/4.  

Para alguns indivíduos foram mensurados seus diâmetros de copa (Dc), calculando 

uma média entre duas medidas obtidas para cada indivíduo. A área total do estudo foi 

subdividida em 32 subparcelas, onde foi usado o critério de Pitágoras para alocação das 

mesmas em campo, de modo que estas apresentassem as mesmas dimensões. Cada subparcela 

ficou com uma área de 55,65 m², sendo que os indivíduos foram inventariados 
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individualmente para cada uma destas. 

De posse dos dados químicos, físicos e biológicos do solo, bem como dos 

dendrométricos levantados na AG, com o auxilio do programa estatístico R (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2011), realizou-se as análises de correlação. Em cada uma 

das 32 subparcelas localizadas na área foram geradas predições usando o modelo 

geoestatístico (Exponencial) em dez pontos geográficos distintos dentro da subparcela. Com 

esses dez valores calculou-se uma média aritmética a fim de se obter o valor médio de cada 

subparcela.  

Este procedimento foi repetido para todas as variáveis de solo e posteriormente 

usado para verificar a correlação do valor médio do atributo de solo na subparcela com as 

variáveis dendrométricas presentes na mesma subparcela. Foi calculado para cada variável o 

coeficiente de correlação de Spearman gerando a matriz de correlação. A fim de investigar a 

significância das estimativas obtidas nas matrizes de correlação foi gerada uma matriz de 

valores-p, através do teste t. Optou-se pela correlação de Spearman porque parte dos dados 

não eram paramétricos, ou seja, não seguiam a distribuição normal.  

Primeiro checou-se o valor p, do teste t para a estimativa, caso este fosse menor que 

0.05 pode-se afirmar que a estimativa da correlação é diferente de zero. Se esta for negativa a 

correlação é inversa, sendo positiva a correlação é direta ainda, se próxima de 1 correlação 

alta e próxima de zero correlação baixa. 

 

4.5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Somente a porcentagem de saturação de bases (V%) apresentou correlação significa-

tiva, onde o mesmo apresentou efeito inverso alto sobre a área basal dos indivíduos na pro-

fundidade de 0-5 cm com 5% de probabilidade de erro. 
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O resultado para V% vai de encontro com o resultado obtido por CORRÊA (2007), 

onde o autor obteve uma correlação direta entre as variáveis de produção, diâmetro a altura do 

peito (DAP), incremento médio anual (IMA), incremento corrente anual (ICA) e a altura (H) 

com os atributos químicos do solo, resultados estes não constatados neste estudo, onde so-

mente a área basal apresentou correlação inversa e alta com esse elemento químico do solo. 

Fato este que poder estar relacionado ao tempo de implantação da AG sendo maior que o da 

área desse estudo, consequentemente apresentando uma área com maior equilíbrio entre atri-

butos químicos do solo e ambiente. 

Já os resultados obtidos por MESQUITA et al. (2007) indicam o inverso do obtido 

neste estudo, onde estudando ambientes com alta ocorrência de Araticum (Annona crassiflora 

Mart.) no estado de Goiás-GO constatou que houve forte influência positiva da V% sobre a 

área basal das plantas de Araticum. 

Para os atributos físicos do solo analisados nas três profundidades não houve resulta-

dos significativos, exceto RP. Essas poucas correlações confirmam a tendência observada por 

outros pesquisadores (YANAI et al., 2001, FROGBROOK et al., 2002, PONTELLI, 2006) 

que os atributos físicos e químicos do solo são insuficientes para explicar a variabilidade do 

rendimento espacial da produção.  

Para superar essa limitação, SANTI (2007) propôs o uso da análise de componentes 

principais para definir quais atributos são decisivos na variabilidade da produção. Esse autor 

investigou quais atributos químicos e físicos poderiam explicar a maioria dos resultados, a 

variabilidade total na área e sua relação com o rendimento relativo das culturas, podendo ser-

vir de base para seu emprego em estudos futuros nas áreas sob AG. 
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Tabela 11 - Análise de correlação de Spearman entre os atributos químicos do solo nas três profundidades avaliadas e as variáveis dendrométricas da 

agrofloresta. 

Vd. MO g dm
-3

 P mg dm
-3

 K
+ 

mg dm
-3 

 pH CaCl2 
Ca²

+
  

cmol (c) dm
-3

 

Mg²
+ 

 
cmol(c) dm

-3
 
 
 

SB  

cmol(c) dm
-3

 
V%  CTC  

     Camada 0 a 5  cm     

H  -0,0117  0,0825  -0,0015  -0,0139  0,0359  -0,1078  -0,0887  -0,1437  0,0975  

DAP  0,0059  -0,1635  0,1349  -0,3662  -0,1503  -0,1712  -0,3669  -0,5062  -0,4384  

Dc  0,0850  0,5260  -0,2592  0,1386  0,1400  0,1342  0,1034  0,0924  0,1804  

g  -0,2379  -0,1492  -0,1459  -0,5282  0,1217  -0,4135  -0,2878  -0,5740* -0,2210  

V  -0,3163  -0,1210  -0,2427  -0,5488  0,1793  -0,4384  -0,2650  -0,5495  -0,2133  

        Camada 5 a 10  cm        

H  -0,0246  0,0876  -0,0869  0,0374  0,0183  0,0345  0,1474  0,0924  0,1030  

DAP  -0,0931  -0,2056  0,2188  -0,3299  -0,2573  -0,2225  -0,3919  -0,3057  -0,4413  

Dc  0,0759  0,4531  -0,3438  0,2346  0,1052  0,0938  0,1811  0,2379  0,1382  

g  -0,4373  -0,2416  0,0616  -0,4051  -0,0953  -0,3992  -0,3534  -0,3325  -0,3391  

V  -0,5231  -0,2331  -0,0205  -0,4318  -0,0755  -0,4600  -0,3589  -0,3530  -0,3273  

        Camada 10 a 20 cm        

H  -0,0938  0,0770  -0,0843  0,0817  -0,0216  0,1430  0,1041  0,0392  0,1034  

DAP  -0,1778  -0,2533  0,2478  -0,3314  -0,2962  -0,2361  -0,4589  -0,4685  -0,3523  

Dc  0,2273  0,5440  -0,3032  0,0557  0,0916  0,1107  0,1994  0,0759  0,2335  

g  -0,2955  -0,2804  0,0070  -0,3087  -0,0429  -0,4135  -0,2903  -0,4373  -0,1426  

V  -0,2478  -0,2610  -0,0913  -0,2823  0,0011  -0,4069  -0,2522  -0,4032  -0,0905  

Vd: variáveis dendrométricas. H: altura (m). DAP: diâmetro à altura do peito (m). Dc: diâmetro de copa (m). g: área transversal dos indivíduos 

(m). V: volume calculado para os indivíduos mensurados (m³). *: correlação significativa a 5% de probabilidade de erro pelo teste t.
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Tabela 12: Análise de correlação de Spearman entre os atributos físicos do solo nas três pro-

fundidades avaliadas e as variáveis dendrométricas da agrofloresta. 

Vd. Macrop. Microp. Por. Total Densidade Umidade 

  Camada 0 a 5 cm   

H 0,0004 0,0583 -0,0543 -0,0051 -0,0029 

DAP -0,0055 0,1877 -0,0466 0,1609 -0,3317 

Dc 0,0521 0,0781 0,0213 -0,2911 0,3875 

G  -0,3076 0,1272 -0,3054 0,4384 -0,4029 

V  -0,3761 0,0583 -0,3662 0,4769 -0,4043 

  Camada 5 a 10 cm   

H -0,0872 -0,0495 -0,0513 -0,2108 0,0554 

DAP 0,3361 -0,3640 0,0469 -0,3079 0,0590 

Dc -0,1532 0,4637 0,2001 -0,1276 0,1030 

g 0,1444 -0,2973 -0,1367 -0,1631 -0,1906 

V 0,0139 -0,2339 -0,1880 -0,0759 -0,2889 

  Camada 10 a 20 cm   

H 0,3215 0,0480 0,3233 -0,0389 0,0092 

DAP 0,1679 0,2507 0,3823 0,0062 -0,0920 

Dc -0,1694 -0,3761 -0,2181 0,0751 -0,2724 

g 0,2001 0,0216 0,2819 0,3156 -0,2540 

V 0,2328 -0,0561 0,2753 0,4025 -0,3229 

Vd: variáveis dendrométricas. H: altura (m). DAP: diâmetro à altura do peito (m). Dc: diâme-

tro de copa (m). g: área transversal dos indivíduos (m). V: volume calculado para os indiví-

duos mensurados (m³). Macrop.: macroporosidade. Microp.: microporosidade. Por. Total: 

porosidade total. *: correlação significativa a 5% de probabilidade de erro pelo teste t. 

 

 

Para o atributo físico do solo RP houve correlação significativa inversa com a variá-

vel dendrométrica diâmetro de copa na profundidade de 20-25 até 45-50 cm, aumentando com 

aumento da profundidade. 
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Tabela 13: Análise de correlação de Spearman entre os atributos físicos RP no intervalo de 0-50 cm de profundidade e as variáveis dendrométri-

cas da agrofloresta. 

          
Profundidade  

RP   
      

Vd.  0-5        5-10 10-15 15-20  20-25  25-30  30-35  35-40  40-45  45-50  

H 0,0740  -0,0062  0,0033  -0,0033  -0,0638  -0,0623  -0,0755  -0,0821  -0,0938  -0,0891  

DAP 0,1782  0,1144  0,2452  0,2944  0,2196  0,1767  0,1554  0,1624  0,2104  0,1972  

Dc -0,2302  -0,3911  -0,5169  -0,5121  -0,5934* -0,5729* -0,5968*  -0,5916*  -0,5938*  -0,6118*  

g  0,4630  0,2797  0,3409  0,3222  0,2815  0,2768  0,2720  0,3068  0,3237  0,2632  

V 0,4622  0,2372  0,3057  0,2691  0,2412  0,2346  0,2496  0,2863  0,2757  0,2262  

Vd: variáveis dendrométricas. H: altura (m). DAP: diâmetro à altura do peito (m). Dc: diâmetro de copa (m). g: área transversal dos indivíduos 

(m). V: volume calculado para os indivíduos mensurados (m³). *: correlação significativa a 5% de probabilidade de erro pelo teste t. 
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Esse resultado obtido para a correlação inversa e alta entre RP e diâmetro de copa 

pode estar atrelado ao fato que com altos valores de RP o solo apresenta volume de poros re-

duzidos e a ainda a velocidade de infiltração de água no solo, influenciando diretamente no 

crescimento radicular das culturas e consequentemente em seu desenvolvimento. Assim, as 

profundidades com as correlações significativas são as que apresentam as maiores RP, sendo 

um fator que possivelmente influencia negativamente a variável dendrométrica diâmetro de 

copa, ou ainda esta indiretamente afetada pela relação da compactação do solo com outros 

fatores tais como disponibilidade de água, nutrientes (ISHAQ et al., 2001), tamanho de poros 

como afirmam HANZA e ANDERSON (2005). 

Estudos foram realizados avaliando o crescimento e desenvolvimento aéreo e radicu-

lar do pinhão manso e neste VALE et al. (2006); ABREU et al. (2006) e CASTRO et al. 

(2011), verificaram que a espécie é sensível a compactação do solo. Para outras espécies, de 

forma geral, há efeito negativo significativo no crescimento e desenvolvimento aéreo e radi-

cular das plantas (estudo com soja ROSOLEM et al., 1994a; milho ROSOLEM et al., 2002; 

ainda com milho FOLONI et al., 2003; nabo forrageiro REINERT et al. (2008) e soja e euca-

lipto RIBEIRO et al., 2010). Na cultura do crambe foi observada uma redução média de 50% 

no crescimento aéreo comparando a maior compactação testada em relação à testemunha 

(SILVA et al., 2012). 

Apesar de representar um problema para o crescimento de florestas manejadas, pou-

cos experimentos foram conduzidos para estimar os efeitos da compactação sobre o desenvol-

vimento de espécies florestais, em especial o eucalipto, sendo este uma referência na área 

florestal. Estudos conduzidos em condições mais controladas podem servir para avaliar os 

efeitos da compactação sobre o crescimento de raízes e da parte aérea, ainda sobre a nutrição 

das plantas (SILVA et al., 2006). 
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Para os atributos biológicos do solo (Tabela 14) não houve correlação significativa 

para ambos com nenhuma variável dendrométrica. De modo contrário, esperava-se encontrar 

correlação dos índices biológicos com as variáveis dendrométricas de produção pelo fato de 

que os invertebrados de solo desenvolvem importante função nos ecossistemas florestais onde 

atuam em sinergismo com os microorganismos na decomposição de organismos orgânicos e 

ciclagem de nutrientes (LAVELLE e SPAIN, 2001). Assim, diversos grupos de invertebrados 

da macrofauna do solo atuam na transformação de serapilheira, redistribuição da MO na su-

perfície e no perfil do solo, favorecendo as atividades de microorganismos e as populações 

responsáveis pela ciclagem de nutrientes e mineralização (CORREIA e OLIVEIRA, 2000). 

Além da função ecológica, a comunidade de invertebrados da macrofauna é utilizada 

como uma indicadora de distúrbios ambientais ou da qualidade do solo em virtude de sua rá-

pida resposta as intervenções nos ecossistemas, bem como de sua contribuição significativa 

nos processos edáficos (BROWN et al., 2009; BARETTA et al., 2011) por isso nesse estudo 

se esperava tal correlação significativa. 
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Tabela 14: Análise de correlação de Spearman entre os atributos biológicos na profundidade de 0-10 cm e as variáveis dendrométricas da 

agrofloresta. 

  Ordens Indivíduos Simpson  Shannon  Margalef Evenness CO2 

H  0,0579  0,0191  -0,1272  -0,1532  0,0993  -0,0968  0,0356  

DAP 0,0235  0,2401  -0,3087  -0,3149  0,0414  -0,3640  -0,2210 

Dc  -0,4875  -0,3838  0,3530  0,2661  -0,2911  0,4655  0,2823  

g  -0,0924  0,0198  -0,1880  -0,2416  0,1217  -0,3523  -0,2812 

V  -0,1122  -0,0781  -0,2295  -0,2647  0,1653  -0,3226  -0,3134 

Vd: variáveis dendrométricas. H: altura. DAP: diâmetro à altura do peito. Dc: diâmetro de copa. g: área transversal dos indivíduos. V: volume 

calculado para os indivíduos mensurados. *: correlação significativa a 5% de probabilidade de erro pelo teste t. 
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4.6 CONCLUSÕES 

Houve correlação inversa alta entre o atributo químico saturação de bases e área 

basal dos indivíduos na profundidade de 0-5 cm. Para a física do solo, somente houve 

resultado significativo para o atributo resistência do solo à penetração, especificamente nas 

profundidades de 20-25 até 45-50 cm, sendo esta inversa e alta. Para os índices biológicos não 

houve significância para nenhum destes, o contrário do esperado para esta análise. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os diferentes sistemas de uso do solo apresentam variabilidade alta dos atributos do 

solo, consequentemente apresentam efeito sobre a produtividade das culturas adotadas.  

A análise geoestatística se destaca como uma ferramenta eficiente na detecção da 

variabilidade espacial de atributos do solo sob agrofloresta, mesmo nas condições de um 

ambiente de alta diversidade. Além disso, auxilia na tomada de decisões quanto ao manejo da 

fertilidade do solo, bem como na detecção de ambientes com impedimentos físicos às 

culturas. 

Para a análise de correlação entre os atributos químicos e físicos, bem como os 

índices biológicos, a baixa ou nenhuma correlação entre estes e as variáveis dendrométricas 

de produção pode se dever ao fato que nesse ambiente agroflorestal há alta diversidade e 

heterogeneidade, fato que reflete na ação de microorganismos e consequentemente nos 

processos ecológicos, tornando os resultados desses processos dependentes de uma soma de 

fatores e não somente de fatores isolados, o que explica os resultados deste estudo. 

O manejo correto do solo é de suma importância tendo em vista que a produção é 

dependente das condições ideias de fertilidade, variáveis físicas e a ação biológica de 

microorganismos. 

A agrofloresta é um ambiente rico em diversidade edáfica, com indicadores de 

qualidade do solo que diferenciam quadrantes no interior desta assim, se tem quadrantes em 

equilíbrio segundo resultados obtidos neste estudo e quadrantes ainda sob stress, indicando 

um processo de recuperação dentro de sua dinâmica natural. 
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PRINCIPAIS PONTOS DETECTADOS 

 

 Foi encontrada certa dificuldade e restrição de informações na literatura quanto ao 

tema de estudo proposto em maior grau no capítulo que aborda a geoestatística, onde 

se tem pouca ou nada de informações de variabilidade espacial em agrofloresta 

enquanto que em estudos com outras culturas é mais frequente; 

 

 Que o estudo realizado na agrofloresta é inédito tendo em vista que no momento das 

pesquisas para elaboração da dissertação informações sobre o tema proposto foram 

escassas; 

 

 Os diferentes sistemas de uso do solo apresentam grande variabilidade quanto aos 

atributos químicos, físicos e biológicos refletindo assim no potencial de produção 

deste; 

 

 A ferramenta geoestatística foi eficiente em detectar a variabilidade espacial dos 

atributos de solo analisados. Entretanto, para alguns atributos físicos a malha amostral 

apresentou alcance superior ao obtido através dos semivariogramas usados na 

interpolação assim requerendo rever a distância máxima usada para definição de uma 

futura malha amostral nessa área, de modo à aumentar a eficiência nos resultados; 

 

 Não houve correlação para grande parte dos atributos de solo com as variáveis 

dendrométricas, como relata a literatura para algumas variáveis de produção em 

determinadas culturas. 
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CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA 

 

 Tendo em vista as poucas informações e artigos na literatura sobre agroflorestas em 

específico a aplicação da ferramenta geoestatística sobre a mesma este estudo se torna 

inédito, servindo de base para demais estudos no estado e no Brasil sobre o tema; 

 

 Futuros estudos podem tomar como base este para a adoção de malha amostral 

aplicada em área de agrofloresta em condições semelhantes de solo e clima. Ainda, 

melhorar quanto aos pontos onde houve erros neste estudo; 

 

 As análises de correlação entre os atributos do solo e variáveis dendrométricas usadas 

neste estudo não apresentaram grande significância as conclusões finais. Sendo assim, 

servirá de base e tomada de decisão para optar em aplica-las ou não a futuros estudos 

nessas condições ou em selecionar outras variáveis e atributos que melhor se 

correlacionem; 

 

 Servirá de referência para o corpo acadêmico e científico da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, de modo a somar com futuros projetos de pesquisa nessa área, com 

um grande registro de informações sobre os atributos químicos, físicos e biológicos do 

solo, bem como das variáveis dendrométricas e correlações entre estas. 
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SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

 Ajustar a malha amostral aplicada no estudo geoestatístico para os atributos físicos do 

solo, onde nesta ocasião houve alcances menores dos que adotados no campo, fazendo 

com que a precisão das análises fosse reduzida; 

 

 Para gerar os mapas de Krigagem usar o Programa Surfer 8 pois neste estudo foram 

gerados os mapas no GS+ e posteriormente todos refeitos por motivo de não ficarem 

de acordo com o que era desejado em termos de disposição e configuração; 

 

 Quanto ao processamento dos dados e geração da Krigagem em si, recomendado usar 

o Software GS+, onde obteve-se satisfação nesse estudo para as análises, exceto para 

geração do mapa de Krigagem; 

 

 Realizar avaliações de composição química de cada espécie na agrofloresta, por 

quadrante e subparcela assim posteriormente facilitará a análise dos índices 

biológicos, pois, leva-se em consideração que o elemento e o teor do mesmo 

influenciarão no processo de degradação da serapilheira e consequentemente na 

química do solo pela deposição. 

 

 Não considerar o Al³
+ 

na análise geoestatística, pois a Krigagem do mesmo se torna 

deficiente e não contributiva para os demais resultados, tendo em vista seus baixos 

teores no solo para estudos em condições semelhantes a estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


