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RESUMO 

 

FRANCO, A. P. B. Fatores de variação na caracterização da fertilidade do solo visan-
do adubação: Estudo de caso na região sul de Goiás. 2008. 89 f. Dissertação (Mestrado 
em Agronomia: Solo e Água) – Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Univer-
sidade Federal de Goiás, 2008.1 
 

As próximas décadas serão marcadas pelo aumento da demanda de alimentos e 
do consumo de fertilizantes químicos principalmente nos latossolos de baixa fertilidade do 
cerrado brasileiro. A agricultura de precisão é um conjunto de práticas que envolvem desde 
a coleta de terra para análises laboratoriais até decisões de aplicação de insumos a taxas 
variáveis por máquinas computadorizadas e automatizadas. No processo todo, a caracteri-
zação da fertilidade do solo é fundamental para a recomendação de adubação, e a análise 
de terra é a ferramenta mais utilizada para geração das informações básicas. O trabalho 
avaliou as principais fontes de variação nos processos de coleta de terra, de análise labora-
torial e de geração de mapas de fertilidade através de krigagem. O trabalho considerou a 
diferença de dois métodos de coleta na distribuição vertical dos nutrientes nas camadas de 
0 cm a 10 cm e 10 cm a 20 cm, testou o efeito do número de amostras simples necessárias 
para compor uma amostra composta, avaliou o efeito do uso de diferentes instrumentos de 
coleta no resultado das análises de terra e mostrou a variação encontrada ao enviar a mes-
ma amostra para seis laboratórios de análise de terra diferentes. O experimento de campo 
foi instalado na Fazenda São José da Barra, localizada no município de Joviânia, GO, à 17o 
46’54”S, 49o 28’ 20”W a uma altitude de 575 m e em dois solos diferentes, um latossolo 
vemelho ácrico textura muito argilosa (LVw) e um latossolo vermelho amarelo ácrico tex-
tura argilosa (LVAw). A gleba tem 494,97 metros de comprimento e 777,81 m de largura 
de área útil 38,5 ha, foi subdividida em 77 células quadradas de 70,71 m de lado, formando 
a grade amostral (grid). No centro de cada célula foram abertas trincheiras de 50 cm de 
profundidade, com auxílio do enxadão, nas quais a terra foi coletada em duas profundida-
des, 0 cm a 20 cm e 20 cm a 40 cm, em todos os 77 pontos do grid. Essa metodologia de 
coleta utilizada foi considerada o método padrão do ensaio, trincheira padrão (TPA). Em 
oito pontos sorteados no grid , foram coletadas duas amostras nas camadas de 0 cm a 10 
cm e 10 cm a 20 cm, além da padrão para testar a capacidade de detecção do método de 
coleta na concentração de nutrientes na superfície. Em outros oito pontos sorteados foram 
abertas mais oito trincheiras, em um raio de dez metros da trincheira padrão, nas quais as 
amostras foram coletadas no mesmo método da TPA e foram misturadas para formar uma 
amostra composta que foi comparada com a amostra simples da TPA. Em mais dez outros 
pontos sorteados no grid foram testados os instrumentos de coleta, cada um com sua meto-
dologia. Foram testados os seguintes instrumentos de coleta: Trado holandês grande (T-
GR); Trado holandês pequeno (TPE); Trado rosca (TRO); Trado sonda (TSO); Trincheira 
padrão (TPA). Em mais três pontos sorteados foram coletadas quantidades maiores de terra 
da mesma amostra da TPA para envio da mesma para cinco laboratórios diferentes. Além 
disso foi comparada a variação temporal de dois laboratórios de rotina de fevereiro de 2005 
a junho de 2008. Os resultados das análises das TPA foram analisados por programas geo-
estatísticos e para a geração dos mapas de fertilidade e cálculo dos valores do efeito pepita, 
patamar e alcance das amostras e consequentemente a dependência espacial dos dados. A 
                                                
1 Orientadora: Profa. Dra. Vladia Correchel. EA-UFG;  
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área foi plantada com soja Glyvine max (L.), no dia 24/11/2006 e a colheita foi realizada 
em 21/03/2007 nos mesmos pontos das TPA, nos quais foram tomadas as amostras das 
plantas de soja para a determinação da produtividade da área. A produtividade apresentou 
efeito regional pronunciado, acompanhando índices integradores das variações como a 
matéria orgânica, a argila e componentes pedológicos, e esses componentes parecem ser 
importantes na definição do rendimento das culturas e provavelmente sejam os principais 
fatores espacialmente relacionados à produtividade. Os elementos de maneira isolada não 
apresentaram estrutura de variação semelhante a da produtividade, com variação em dis-
tâncias mais curtas que não incidem sobre a produtividade revelando a necessidade de um 
tratamento espacial individualizado dos elementos analizados, com estratégias de amostra-
gem e interpolação dos resultados conforme o elemento de interesse. Visando amostragem 
de solo com conceitos de agricultura de precisão para geração de mapas de aplicações em 
taxas variáveis, a elaboração de grade georreferenciada nas dimensões do ensaio deve ser 
feita respeitando-se a tendência global observada ligada ao tipo de solo, matéria orgânica e 
argila, caso contrário a média de todos os resultados, seria mais indicado para evitar os 
gastos elevados com análises laboratoriais. A concentração de nutrientes disponíveis na 
camada 0 cm a 10 cm não foi detectada pela amostragem na camada de 0 cm a 20 cm. A 
coleta de amostras simples para composição de uma amostra composta revelou-se um pro-
cedimento desnecessário no aumento de precisão do método de coleta. Os instrumentos 
utilizados nas coletas de terra podem causar variações significativas estatisticamente e sig-
nificantes no que se refere ao custo de insumos, sendo fator de variação importante no pro-
cesso de diagnose da fertilidade do solo. Das fontes de variações estudadas a escolha do 
laboratório é a que mais contribuiu para as variações totais encontradas no estudo. 
 
 
Palavras-chave: agricultura de precisão, geoestatística, laboratório de solos, fertilidade do 

solo, instrumentos de coleta de terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 

 

FRANCO, A. P. B. Variation factors in the characterization of soil fertility soil seeking 
manuring: Study case in the south of Goiás. 2008. 89 f. Dissertation (Master in Agro-
nomy: Soil and Water) – Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade 
Federal de Goiás, 2008.2 
 

The next decades will be marked by the increase of the demand of foods and 
consumption of chemical fertilizers, mainly in the soils of low fertility of the Brazilian 
savannah. The precision agriculture (PA) involves soil sample tests and decisions in input 
application rates from computerized and automated machines. The soil fertility is funda-
mental for recommendation, and the soil sample tests are used as basic information. The 
study evaluated the variation sources in the process of soil samplimg, soil sample tests and 
soil fertility maps using kriging. The study considered the difference of two sampling me-
thods in the vertical distribution of the nutrients at from 0 cm to 10 cm and 10 cm to 20 
cm, it tested the number of soil samples necessary to make composed sample, it evaluated 
the effect of different instruments to collect soil sample tests and showed the variation 
found when sending the same sample for six differents laboratories. The field experiment 
was installed at 17o 46'54”S, 49o 28 ' 20”W in two different soils, a oxissol very loamy 
and a oxissol loamy. The field has 494,97 meters in length and 777,81 m of width and use-
ful area 38,5 hectares, subdivided in 77 square cells with 70,71 m of a squared grid. In the 
center of each grid cell trenches of 50 cm of depth were open with aid of a mattock, in 
which the samples were collected in two depths, 00 to 20 cm and 20 to 40 cm, in all the 77 
points of the grid. The standard method was the standard trench (STT). In eight points raf-
fled in the grid, two samples were collected in the layers from 0 cm to 10 cm and 10 cm to 
20 cm, to compare the detection capacity of recognize soil fetility surface concentration. In 
other eight raffled points were open more eight trenches, in a radius of ten meters from 
STT, in which samples were collected and mixed in a composed sample that was compared 
with the simple sample from STT. In more ten other points raffled in the grid the instru-
ments used to collect samples were tested. The following instruments were tested: Big 
Dutch Auger (BDA); Small Dutch Auger (SDA); Thread Auger (THA); Probe Auger 
(PRA); Standard Trench (STT). In more three raffled points from the grid bigger samples 
were collected for sending the same sample for five different laboratories. Besides that the 
temporary variation of two laboratories was compared from Feb/2005 to Jun/2008. The 
results of all STT were analyzed by geoestatiscs programs and fertility maps were made 
from the calculation of the values of the nugget effect, sill and range of the samples. The 
area was was planted with soy, Glyvine max (L.), on 24/11/2006 and the crop was accom-
plished in 21/03/2007 in the same points of STT, where samples of the soy plants were 
taken for determination of the productivity of the area. The productivity presented pro-
nounced regional effect, accompanying indexes integrators of the variations as the organic 
matter, the clay and pedologic components, and those components seem to be important in 
the definition of the income of the cultures and be probably the main factors for spatialy 
related to the productivity. The elements in an isolated way didn't show similar structure 
variation of the productivity, with variation in shorter distances revealing the need of an 
individualized site treatment of the elements, combinin sampling strategies with  
                                                
2 Adviser: Profa. Dra. Vladia Correchel. EA-UFG;  
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interpolation according to the behavior of the element of interest. Using PA concepts to 
collect soil samples to generate fertilty maps and applications maps with variable rates, a 
grid in the dimensions of the rehearsal should be made being respected the global tendency 
observed linked to the soil type, organic matter and clay, instead of that the average of all 
results it would avoid the high expenses with analyses. The concentration of nutritious 
available in the layer 0 cm to 10 cm it was not detected by the sampling in the layer 0 cm 
to 20 cm. The collection of simple samples for composition a composed sample is unne-
cessary procedure and showed no increase of precision in collection method. The instru-
ments used in soil sample collections can cause variations significant and significant in 
cost of inputs, being factor important in variation process of diagnosis of soil fertility. The 
choice of the laboratory is what more contributed to the total variations found in the study 
of all other sources studied variations. 
 
Keywords: precision agriculture, geostatistics, soil sample tests, soil fertility, instruments 
of sampling soils. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Durante os próximos 50 anos a demanda por alimentos, decorrente dos países 

mais ricos e do aumento de 50% na população global, será o principal fator das mudanças 

ambientais globais. Para atender essa demanda crescente áreas ocupadas com ecossistemas 

naturais, ou pastagens extensivas serão convertidas em agricultura antes de 2050, o que 

representa um aumento na demanda de consumo de fertilizantes contendo nitrogênio, fós-

foro e potássio, oriundos de fontes não renováveis (Stokstad, 2008).  

As preocupações com questões ambientais ligadas à agricultura industrial e dos 

impactos decorrentes do consumo excessivo de recursos naturais não renováveis têm cres-

cido na sociedade. Estas preocupações geram demanda por estudos sobre técnicas que 

substituam ou reduzam substancialmente o uso de recursos não renováveis por aqueles 

renováveis, que diminuam a poluição ambiental e minimizem os impactos gerados pelos 

sistemas de produção agrícola convencionais. As matérias primas utilizadas na produção 

de fertilizantes provêm, em grande parte, de subprodutos da indústria petroquímica, ou de 

outras fontes minerais de reservas finitas. Além disto, a prática de adubação utilizada na 

grande maioria das áreas de produção de grãos do cerrado brasileiro, desconsidera questões 

ambientais nos métodos de recomendação, bem como não adota de maneira eficiente estra-

tégias que possam reduzir as doses de fertilizante sem compromisso da rentabilidade das 

culturas (Mermut & Eswaran, 2001). 

Os princípios dos métodos de recomendação de adubação utilizados até hoje 

tem sua origem na lei do mínimo, formulada por Justus Von Liebig por volta de 1840. A 

lei de Liebig explica a limitação de produção através do elemento que for mais escasso na 

planta e é omissa na consideração das relações entre estes elementos, no risco climático ou 

econômico e no ajuste da relação entre produtividade e impactos ambientais; procurando 

sempre elevar a produtividade ao máximo. A produtividade máxima está longe de ser o 

paradigma ideal para a produção agrícola que assuma sua responsabilidade ambiental e 

social e que procure otimizar seu papel num cenário em que a redução de utilização de 

petróleo passe a dominar as decisões da sociedade (Kreuz et al., 1995; Stokstad, 2008). 
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Mudanças nos fundamentos da recomendação de adubação são necessários pa-

ra preparar esta técnica imprescindível na agricultura tropical aos novos desafios lançados 

pela sociedade. Entretanto avanços científicos significantes na agricultura de precisão são 

necessários para sustentar tecnicamente as mudanças necessárias nas políticas ambientais 

para controlar os impactos que essa expansão agrícola ainda poderá causar (Tilman, 2001). 

A tecnologia tem sido a forma predominante de a sociedade lidar com a solu-

ção de seus problemas. Os avanços tecnológicos, em muitas áreas, têm reduzido impactos e 

proporcionados ganhos ambientais e sociais importantes sem causar rupturas ou mudanças 

bruscas de paradigma, que são mais lentas ou de aceitação cultural mais restrita. A agricul-

tura de precisão (AP) é considerada como a tecnologia mais avançada existente, capaz de 

lidar de maneira eficiente com parte das questões ambientais ligadas à utilização de fertili-

zantes, como por exemplo, seu uso excessivo e a poluição (Morgenthaler et al., 2003). Na 

adubação, a AP pressupõe um manejo sofisticado do solo e das culturas, combinando prá-

ticas que oferecem condições de aplicações de insumos de modo localizado, através de 

sensores e computadores embarcados em máquinas agrícolas, controlados por receptores 

GPS de alta precisão, que podem variar as doses aplicadas de insumos com precisão me-

lhor que um metro. Esses equipamentos asseguram que os recursos requeridos para o cres-

cimento vegetal estejam disponíveis e satisfaçam as necessidades de proteção das plantas 

sem deficiência ou excesso a cada ponto da área cultivada (Werner et al., 2007). 

Devido ao interesse privado no desenvolvimento da agricultura de precisão, o 

crescimento do uso dessas práticas como ferramenta de economia de recursos financeiros e 

ambientais, sejam eles limitados ou não, é muito promissor. Os fabricantes de máquinas, 

tratores agrícolas e receptores GPS estão investindo no desenvolvimento de máquinas au-

tomatizadas, precisas e controladas eletronicamente, com pilotos automáticos que dirigem 

as máquinas “sozinhas” com precisão centimétrica em cima do traçado projetado no com-

putador do escritório. A agricultura de precisão é baseada na coleta de terra georreferenci-

ada, técnica muito utilizada no Brasil e no mundo, e utiliza a análise de terra como infor-

mação mais importante na determinação da dose de fertilizante. 

No caso da agricultura convencional, que não utiliza as práticas de agricultura 

de precisão, as doses são determinadas para áreas extensas, e as análises de terra são feitas 

em amostras compostas com grande número de sub-amostras que representam uma gleba 

previamente definida para receber aquela dose, fato que diminui muito a influência das 

variações dos métodos de coletas, instrumentos de coleta, desenhos amostrais e procedi-
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mentos laboratoriais. Segundo Bramley & Janik (2005), a agricultura de precisão necessita 

de uma informação localizada para capturar as variações em escalas relativamente peque-

nas. Neste caso outras fontes de variação como erros induzidos por instrumentos de coleta 

inadequados e mal empregados, contaminação de amostras e procedimentos laboratoriais 

podem representar significativa parcela de variação que precisa ser captada no campo. As-

sim, no contexto de agricultura de precisão, é necessário controlar as diferentes fontes que 

podem causar variação nos resultados das análises de terra. 

O objetivo principal do trabalho é avaliar as principais fontes de variação no 

processo de diagnose da fertilidade do solo, desde a coleta de terra até a análise laboratorial 

com finalidade de recomendação de adubação no contexto da agricultura industrial, e tendo 

como objetivos específicos: 

• Analisar os dados utilizando geoestatística para avaliar a dependência espacial dos 

dados coletados; 

• Avaliar se há efeito da profundidade na concentração de nutrientes nas camadas 0 

cm a 10 cm e 10 cm a 20 cm em áreas cultivadas no sistema de plantio direto há mais 

de seis anos; 

• Avaliar se há efeito do tipo de amostra (simples ou compostas); 

• Avaliar se há efeito do uso de diferentes instrumentos de coleta na concentração de 

nutrientes do solo; 

• Comparar os resultados das análises de fertilidade do solo de amostras homogenei-

zadas e repartidas, enviadas para seis laboratórios de análise de terra diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 CONTEXTO DA AMOSTRAGEM DO SOLO 
 

O cerrado brasileiro ocupa uma área de 1,8 milhões de km2, concentrada nas 

regiões do Brasil Central e Centro Oeste, e é responsável pela produção de 35% de grãos 

(soja e milho) e com uma pecuária em franca evolução. A geologia do Planalto Central do 

Brasil consiste de formações antigas do Pré-Cambriano com rochas cristalinas intrusivas 

(granitos e gabros), e rochas metamórficas (gnaisses, xistos, filitos e quartzitos) as quais 

são parcialmente expostas e parcialmente sobrepostas por sedimentos mais recentes do 

Paleozóico e Mesozóico (AIA, 1963). Segundo Radambrasil (1983), existe uma contribui-

ção significativa do derrame de basalto da Formação Serra Geral do Jurássico nas áreas 

produtivas do cerrado, aproximadamente 9% da área concentrada ao sul da área de abran-

gência do cerrado, representada pelos latossolos férricos associados aos nitossolos de ba-

salto. 

A maior parte da área tem sido movimentada através de sucessivos ciclos de 

erosão. Os remanescentes destas superfícies de erosão formam chapadas em nível ou um 

pouco onduladas, de tamanho variável. A geomorfologia da parte central da área dos cer-

rados, principalmente em Goiás, é caracterizada pela presença de duas ou três superfícies 

de erosão, descritas por Waibel, Feuer e Cline & Buol citados por Lopes (1983). A primei-

ra superfície de erosão ocorre próxima à Brasília, em interflúvios (chapadas) planos (decli-

ve de 0 - 3%), em elevações de 1000 m a 1100 m, sem evidências de erosão. A primeira 

superfície quebra na segunda por uma escarpa acentuada, de cerca de 100 m de altura, co-

berta por afloramentos rochosos e/ou plintita. A segunda superfície de erosão é longa (2 - 

10 km), e apresenta declividade de 2 - 6% e quebra na terceira superfície de erosão apre-

sentando afloramentos rochosos e/ou plintita. A terceira superfície de erosão consiste de 

vales côncavos de formação recente. Quando ocorre a exposição de rochas basálticas e 

calcárias, formam-se solos com fertilidade mais elevada. 



Ao redor de 85% dos solos desta região são latossolos de baixa fertilidade, fre-

quentemente ácricos, extremamente intemperizados com baixa retenção de nutrientes e 

água (Sanchez et al., 1974). O conhecimento das principais características e propriedades 

químicas da camada arável destes solos permite inferir, de modo genérico, quais são as 

principais limitações em termos de fertilidade considerando seu uso para fins agrícolas 

(Lopes, 1983; Goedert, 1986). Nos solos profundos e altamente intemperizados que ocor-

rem na região do cerrado, a escassez dos macronutrientes resulta em soma de bases (SB = 

K + Ca + Mg) abaixo do limite crítico da nutrição das plantas na maioria dos solos, que 

pode vir acompanhada de elevada saturação em alumínio, o que determinam as principais 

restrições para o crescimento de radicular e efetivo aproveitamento de água pelas raízes 

nesses solos (Goedert, 1983; Villachica et al., 1990). As reservas naturais de fósforo (P), 

cálcio (Ca), magnésio (Mg) e potássio (K) são reduzidas (Lopes & Cox, 1977; Sanchez, 

1976; Goedert, 1983; Couto et al., 1990). Além disso, a lixiviação de nutrientes em solos 

com baixa capacidade de troca é importante, especialmente durante a estação chuvosa. 

Segundo Lopes (1983), a amplitude de variação de K solúvel em solos agrícolas da região 

do cerrado é de 0,02 - 0,81 cmolc K cm-3. Considerando 0,15 cmolc K cm-3 como nível de 

deficiência, 85% das amostras analisadas pelo referido autor encontram-se abaixo desse 

valor, oferecendo restrições a produtividade. 

Considerando a baixa disponibilidade de nutrientes nos solos da região estuda-

da percebe-se que o desenvolvimento da agricultura nessas condições exigiu a aplicação de 

corretivos e fertilizantes químicos, desde o início da ocupação das áreas convertidas em 

soja, na década de 70. A fertilização química de nutrientes desde aquela época até a atuali-

dade, é a principal técnica utilizada para fornecimento dos nutrientes necessários para altas 

produtividades no cerrado. Entretanto, a fundamentação teórica das técnicas de fertilização 

utilizada foi citada há mais de 150 anos atrás. O engenheiro agrônomo alemão Albrecht 

Daniel Thaer já tinha preocupações com a avaliação quantitativa da fertilidade dos solos 

para sustentar o crescimento da atividade agrícola no começo do século XIX. O trabalho de 

Thaer estava fundamentado nas propriedades químicas e físicas dos solos em função de 

produção esperada, demostrando preocupação com os resultados econômicos (Feller et al., 

2003). Os nutrientes encontrados nas plantas cultivadas são de natureza inorgânica e repre-

sentam a base essencial de fertilidade do solo. O conceito atual de nutrição de plantas está 

baseado nos trabalhos pioneiros de Lavoisier, Sprengel, Liebig, Boussingault e Hellriegel 

que publicaram trabalhos em 1840, que ainda não foram superados por novas idéias no que 
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se refere aos conceitos teóricos de cálculos de doses de fertilizantes, baseados na lei do 

mínimo daquela época. Trabalhos recentes, como de Leite et al. (2006b), trazem definições 

de níveis críticos de elementos,  nas quais o teor mínimo de um elemento é a concentração 

no solo que corresponde à disponibilidade necessária para atingir a produção de máxima 

eficiência agronômica. 

Na caracterização da fertilidade do solo visando adubação, a análise química de 

terra é a maneira mais utilizada na região estudada. A análise de dados é uma parte essen-

cial do processo, e ferramentas como modelos estatísticos de métodos multivariados que 

consideram a correlação entre muitas variáveis analisadas simultaneamente, permitem a 

extração de uma quantidade maior de informação. O solo é uma estrutura complexa forma-

da, pela influência de fatores geológicos, topográficos, climáticos, temporais e antropogê-

nicos, e o interesse maior na análise de solos está na avaliação de seus parâmetros quími-

cos como concentração de metais, nutrientes e pH (Sena & Poppi, 2000). 

As variáveis responsáveis pelas diferenças nos resultados de análises de terra 

são difíceis de avaliar. Os métodos de diagnose de fertilidade do solo têm uma série de 

práticas que alteram de forma significativa os resultados, desde a maneira como coletar a 

terra no campo, até o profissional que está analisando a amostra no laboratório. Nesse ca-

minho existem variáveis que podem ser responsáveis por desperdícios ainda maiores do 

que os métodos tradicionais de recomendação de adubação. Um exemplo disso é o uso de 

extratores ácidos e de resina trocadora na avaliação da disponibilidade de fósforo do solo. 

Os extratores ácidos (Mehlich) extraem mais fósforo ligado ao cálcio do que o fósforo li-

gado aos óxidos de ferro e alumínio, que predominam nos solos tropicais intemperizados 

como os latossolos sob vegetação de cerrado. Em condições oxídicas os complexos com 

cálcio não são formados e, por isso, os resultados das análises de terra para o fósforo feito 

com extratores ácidos não representam de forma precisa a quantidade de fósforo disponível 

na amostra de terra. Nesse caso é comum a ocorrência de áreas com alto nível de fósforo 

disponível, elevada produtividade, mas apresentando resultados de análises de fósforo em 

ácido fraco (Mehlich) próximos de uma unidade em ppm (Raij, 1991). 

Outra causa da variabilidade dos resultados obtidos a partir de uma mesma a-

mostra de solo é o fato de que os laboratórios de análise química do solo, em geral, traba-

lham com métodos de determinação diferenciados. Quando um mesmo método é conside-

rado, os resultados podem ainda estar sendo influenciados pelo uso de dispersantes quími-

cos ou tempos de agitação distintos, resultando em interpretações diferenciadas.  
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Em progamas de monitoramento da fertilidade através de análises de terra é re-

comendável a busca por laboratórios credenciados em sistemas de controle de qualidade 

que satisfaçam as exigências de rastreabilidade das medidas, ou seja, uso de material de 

referência certificado, na intenção de reduzir a incerteza das medidas. Entretanto, em traba-

lho realizado no México, as estatísticas usadas para avaliar a precisão de laboratórios de 

análises de terra mostraram que a maioria deles está fora do padrão regulado pelos órgãos 

governamentais (Lopez et al., 2002). A confiança nesse processo requer que uma amostra 

coletada no campo seja representativa da condição amostrada, depois seja processada cor-

retamente no laboratório, e que as recomendações de adubação estejam calibradas com 

terras semelhantes às áreas que receberão as doses de fertilizante recomendado. Entretanto, 

em pesquisa realizada em Illinois, nos Estados Unidos da América (EUA), foi constatado 

que a maior contribuição da variabilidade dos resultados obtidos nos parâmetros de fertili-

dade do solo era dos laboratórios de análises químicas, excedendo a variabilidade existente 

no solo (Hoskinson et al., 2004). Apesar disso, muito esforço tem sido feito para assegurar 

que a análise de terra proporcione para os usuários resultados analíticos precisos, seguros e 

reproduzíveis (Bramley & Janik, 2005). 

Por outro lado, em decorrência de muitos anos de cultivo, os solos original-

mente pobres do cerrado podem apresentar fertilidades e produtividades muito elevadas, 

resultado do uso consecutivo de fertilizantes concentrados devido à economia de escala 

imposta pelo avanço da agricultura (Mengel, 2000). O sistema de plantio direto é adotado 

em 16 milhões de hectares no Brasil (Leite et al., 2006a). O plantio direto altera a distribu-

ição e concentração dos nutrientes no solo, devido a redução das perdas de solo por erosão 

e lixiviação, favorecendo o aumento da conservação e aproveitamento dos nutrientes apli-

cados via fertilizantes ao longo do tempo. A adsorção de nutrientes é favorecida pela me-

lhoria das condições de CTC e pH, devido ao aumento do teor de matéria orgânica. O uso 

intenso do solo modifica a distribuição horizontal e vertical dos nutrientes, uma vez que 

essa grandeza depende do tipo de solo, do manejo da adubação e do sistema de preparo do 

solo. Nesse contexto, o sistema de plantio direto passa a ser uma importante variável para 

avaliação da fertilidade do solo através de amostras de terra, uma vez que promove altera-

ções nas propriedades químicas e físicas do solo, melhorando a eficiência do uso de nutri-

entes pelas plantas e acumulando matéria orgânica e nutrientes na camada superficial dos 

solos (Goedert, 1983; Villachica et al., 1990; Klepker & Anghinoni, 1995). Além da maté-

ria orgânica, outras propriedades ou elementos químicos têm sido estudados em relação 
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aos sistemas de manejo. Neste sentido, Santos & Siqueira (1996), Oliveira et al. (2001) e 

Silveira & Stone (2001) verificaram menores valores de pH, Ca e Mg associados ao au-

mento dos teores de Al na superfície do solo em plantio direto. Por outro lado, Muzilli 

(1983) relata um aumento dos teores de Ca e Mg na camada superficial do solo com a re-

dução da sua mobilização. A melhoria dos teores de P em solos sob plantio direto também 

se deve a menor mobilização do solo, além da formação de complexos de P com a matéria 

orgânica, da maior atividade biológica e da reciclagem do nutriente pelas raízes e resíduos 

das culturas (Oliveira, 2007). 

Além do fósforo, tem sido constatada maior concentração de K sob plantio di-

reto na camada de 0 cm a 5 cm de profundidade quando comparado ao preparo convencio-

nal (Muzilli, 1983; Oliveira et al., 2001). De acordo com Santos & Tomm (1996), os teores 

de P e K apresentaram a tendência de se acumular na superfície do solo sob plantio direto, 

e no caso específico do K, poderia se redistribuir nas camadas sub-superficiais do solo. 

Esta redistribuição do K em profundidade, segundo Sidiras & Pavan (1985), é atribuída a 

maior taxa de infiltração de água no solo e a maior presença de bioporos proporcionada 

pelo plantio direto. Embora o plantio direto melhore a qualidade química do solo em razão 

do incremento na disponibilidade de nutrientes às plantas, em solos argilosos, em áreas sob 

plantio direto vem sendo realizada a escarificação do solo antes da semeadura da soja para 

o controle da compactação do solo pelos agricultores (Friedrich, 2003). Oliveira et al. 

(2001) constataram diferenças significativas nos teores de K entre o sistema de plantio 

direto e o preparo mínimo com escarificador, bem como o decréscimo de seus teores em 

profundidade. Os elevados teores de K neste solo até a profundidade de 20 cm são atribuí-

dos às contínuas adubações com este nutriente e à manutenção do elemento em superfície 

por meio da reciclagem pelas raízes e tecidos das culturas (Muzilli, 1983; Franchini et al., 

2000; Silveira et al., 2000). Por outro lado, o decréscimo dos teores de K na camada de 40 

cm a 60 cm, evidencia a menor retenção deste nutriente pelo complexo de troca. Loyola & 

Pavan (1989), que obtiveram resultados semelhantes aos de Oliveira et al. (2001), atribuí-

ram tais resultados à menor energia de ligação do cátion com o complexo de troca. 

Alleoni et al. (2005), avaliando um solo latossolo vermelho férrico muito argi-

loso cultivado durante 21 anos, sendo nove sob plantio direto, concluíram que a neutraliza-

ção da acidez do solo e o aumento do Ca e Mg trocáveis após 36 meses da aplicação do 

calcário na superfície restringiram-se aos primeiros 10 cm de profundidade, enquanto que a 

incorporação com grade corrigiu a acidez do solo até a profundidade de 20 cm em menos 
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de 18 meses. Da mesma forma, Leite et al. (2006a) demonstraram que a distribuição e a 

atividade das raízes, que determinam a quantidade de água e nutrientes envolvidos na pro-

dução, foram significativamente aumentadas pela incorporação de calcário até a camada de 

45 cm de profundidade. 

No contexto da diagnose de fertilidade do solo, a classificação pedológica deve 

ser considerada como uma variável importante no processo, e as complexas interações dos 

fatores e processos de formação e uso desses solos é refletida na variabilidade da distribui-

ção entre os elementos do solo. Segundo Bouma et al. (1999), em áreas pedologicamente 

idênticas a variabilidade dos atributos químicos pode ser diferenciada ao se utilizar diferen-

tes práticas de manejo. Do mesmo modo, áreas pedologicamente diferentes, quando sub-

metidas ao mesmo manejo, podem apresentar-se semelhantes em seus atributos. A com-

preensão da variabilidade das propriedades do solo, em escala regional, assume grande 

importância na estimativa das modificações nos teores de nutrientes, devido ao uso agríco-

la do solo. O manejo do solo pode alterar seus atributos químicos, físicos, mineralógicos e 

biológicos, com impacto principalmente nas camadas superficiais do solo (Blevins et al., 

1983; Seta et al., 1993; Cocco et al., 1997; Couto et al., 1997; Corá et al. 2004). 

A amostragem do solo é a primeira e a mais importante etapa do processo de 

diagnose e considerando que esse processo é fundamental no planejamento do sistema de 

produção agrícola, a análise química do solo deve ser o método indicado para a avaliação 

indireta da sua fertilidade (Lopes & Guimarães, 1989; Raij, 1991). Imprecisões decorrentes 

de métodos inadequados de coleta de amostras podem comprometer as recomendações de 

adubação e correção do solo. A área a ser amostrada deve apresentar características uni-

formes, segundo Bacchi et al. (1996) e Machado (1996), o equipamento de amostragem do 

solo influenciou o resultado da análise de fertilidade do solo. Os mesmos autores obtive-

ram significativas diferenças na distribuição vertical de nutrientes nos perfis de solos culti-

vados em sistema de plantio direto e convencional ao utilizarem diferentes métodos de 

amostragem do solo. Conforme descrito por Bacchi et al. (1996), os métodos de coleta de 

amostras têm dificuldade em caracterizar a fertilidade do solo nas camadas mais profundas 

pela contaminação causada pela terra retirada da camada superior. Para outros autores a 

camada sub-superficial de solo é importante no enraizamento das plantas cultivadas, espe-

cialmente em regiões onde a disponibilidade de água é determinante na produtividade das 

culturas e a distribuição do sistema radicular no perfil do solo depende diretamente da fer-

tilidade do solo em sub-superfície (Machado, 1996; Leite et al., 2006a). 
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Na literatura existem muitos trabalhos que não concordam no tamanho de área 

que uma única amostra pode representar com precisão e quantas amostras simples seriam 

necessárias para formar uma amostra composta. Franzen & Ted (1993) demonstraram que 

seria necessário uma amostra por 0,40 hectares. Bullock (1999) sugeriu que cada amostra 

poderia representar 1,0 hectare de área em campos com baixa variabilidade de espaço, mas 

que nem sequer 0,40 hectare seria suficiente para caracterizar uma área que apresente vari-

abilidade alta. Isso pode ser encontrado em campos com agricultura intensiva nos quais os 

níveis de nutrientes são muito elevados, como em áreas irrigadas (Mallarino, 1996). Oli-

veira et al. (2007) mostraram que a coleta de pelo menos oito amostras simples de solo 

seria suficiente para formar uma amostra composta representativa para avaliação da fertili-

dade do solo de uma unidade de amostragem aparentemente homogênea, porém afirmam 

que quanto maior o número de amostras simples coletadas, maior será a confiabilidade ou 

exatidão da estimativa dessa fertilidade média. Outro trabalho indica que quanto mais hete-

rogêneo for o solo, maior deve ser o número de amostras coletadas, para que se atinja mai-

or exatidão na avaliação de suas características (Silveira et al., 2000).  

De acordo com Barreto et al. (1974), para um mesmo tipo de solo o número de 

amostras simples para formar uma amostra composta para determinação dos valores de pH, 

Ca+Mg e Al deveriam ser, respectivamente, 1, 19 e 13. Para representar P e K, haveria 

necessidade de, respectivamente, 38 e 19 amostras simples. Esses resultados indicam que o 

número de amostras deve variar em função dos diferentes elementos químicos do solo e em 

diferentes tipos de solo. Nos resultados obtidos por Guarçoni (2006) sugerem que são ne-

cessárias 25 amostras simples para formar uma amostra composta representativa de uma 

área de 1,22 m2. Para Alvarez & Guarçoni (2003), dez amostras simples coletadas com pá 

de corte ou 27 amostras simples coletadas de forma localizada com trado de caneca foram 

necessárias à formação de amostras compostas representativas. Estudo realizado para ava-

liar a quantidade necessária de amostras de terra necessárias para representar a variabilida-

de das propriedades do solo em sistema de agricultura de precisão foi conduzido em uma 

área de 26 ha, cultivada com algodão e irrigada por pivô central. A concentração de P e o 

valor de pH foram significativamente diferentes entre as amostras coletadas com distância 

de 7,5 m e 15 m. Entretanto, o K não acompanhou a mesma tendência no grid de 0,8 ha, 

com densidade de 31 pontos em 26 ha. As recomendações de aplicação de P, K e calcáreo 

foram substancialmente diferentes entre as zonas de amostragem, a grade de amostragem e 

o delineamento de campo utilizado (Rains et al., 2001). Para Raij (1991), a coleta de quin-
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ze a vinte amostras simples por amostra composta é um compromisso entre o ótimo teórico 

e o que é exequível na prática. 

Além das variações encontradas nos desenhos amostrais e nos laboratórios, os 

instrumentos utilizados para a coleta das amostras de solo também podem influenciar os 

resultados de fertilidade do solo. O número de trabalhos que tratam especificamente deste 

tema é reduzido, provavelmente pelo fato de que os instrumentos de coleta de terra reco-

mendados na literatura disponível considera os instrumentos semelhantes em relação a sua 

eficiência de coleta. No trabalho de Oliveira (2007), em geral, a variabilidade dos parâme-

tros de fertilidade avaliados foi maior para o trado de caneca do que para os obtidos com a 

pá de corte, independentemente do tipo de preparo do solo. Para os dois instrumentos o P 

apresentou a maior variabilidade e o pH a menor, de acordo com a seguinte ordem decres-

cente: P > Mg2+ > K + > Ca2+ > MO > pH. Segundo Alvarez & Guarçoni (2003), a variabi-

lidade de todas as características avaliadas foi maior na amostragem com trado de caneca, 

do que na amostragem com pá de corte. A variabilidade foi baixa para pH, P e H+Al e ele-

vada para P, Al3+, Mg2+, K e Ca2+. Como mostram os resultados obtidos por Sparovek 

(1997), o uso de diferentes instrumentos altera os resultados das amostras de terra de forma 

significativa, podendo comprometer a recomendação de calagem e adubação devido a esse 

fato. 

 

2.2 AGRICULTURA DE PRECISÃO 
 

Uma definição de agricultura de precisão proposta pelo conselho nacional de 

pesquisa dos EUA (1997) é: “Agricultura de precisão é uma estratégia de manejo que utili-

za tecnologia da informação para capturar dados de múltiplos níveis primários, para afetar 

as decisões de manejo associado a produtividade das culturas”. De acordo com Corá et al. 

(2004), a agricultura de precisão envolve conceitos de uso de informações sobre a variabi-

lidade de propriedades locais e climáticas de uma área, visando aumento de produtividade, 

otimização do uso de recursos e redução do impacto da agricultura ao ambiente. 

Entretanto, a reconhecida variabilidade espacial do solo está diretamente asso-

ciada aos procedimentos de amostragem adotados. Na maioria dos campos do conhecimen-

to científico, o objetivo é pesquisar características dos elementos de uma população, que, 

em geral, é demasiadamente grande, tornando-se impossível realizar o levantamento de 

dados de todos os seus elementos. Deste modo, o levantamento de dados restringe-se às 
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observações de uma amostra da população, a qual deve reproduzir, o mais fielmente possí-

vel, as características da população em análise (Carvalho, 2001). 

Segundo Bouma et al. (1999), um esforço deveria ser feito para simular o ren-

dimento das culturas, a partir de dados ambientais com séries de dados de solos sujeitos a 

sistemas de manejo diferentes, o que permitiria avaliações rápidas e exploratórias dos efei-

tos das estratégias de manejo, auxiliando as tomadas de decisão e estratégias de adminis-

tração das propriedades agrícolas. O papel das séries de dados de solo, como portadoras de 

informação, poderia ser melhorado para proporcionar a administração específica das áreas 

de produção. Sistemas de apoio de decisão focalizados no nível operacional requerem um 

banco de dados de solo detalhado construído para agricultura de precisão. O banco de da-

dos, incluindo dados primários de solo e parâmetros secundários derivados de levantamen-

tos pedológicos, serve para apoiar as tomadas de decisão de manejo. 

Ao considerar o manejo de grandes áreas agrícolas, o agrupamento de solos em 

unidades homogêneas é bastante útil, pois permite inferir critérios de manejo com base na 

variabilidade dos processos de formação do solo (Yost et al., 1982a, 1982b). Embora as 

informações pedológicas sejam de grande importância para a agricultura de precisão, os 

dados disponíveis sobre os solos encontram-se representados em diferentes escalas que, em 

geral, são incompatíveis com a demanda dos usuários dessas informações, como por e-

xemplo, os mapas de levantamento de solos do Brasil (Radambrasil,1983). Devido à exten-

são do território brasileiro os custos desses levantamentos são elevados, e a adoção de pro-

cedimentos inferenciais, que permitam otimizar o uso dos mapeamentos já realizados e 

melhorar a precisão, além da confiabilidade dos mapeamentos a serem realizados, é urgen-

te por parte da comunidade científica. A agricultura de precisão ou a utilização de séries de 

dados de solos fica comprometida na ausência de levantamentos detalhados dos solos. 

 

2.3 GEOESTATÍSTICA 
 

Por muitos anos presumiu-se que para um solo as propriedades físicas e quími-

cas relacionadas a uma determinada profundidade poderiam ser expressas através da média 

e variância a partir de um número de amostras considerado representativo desse solo. Este 

tipo de enfoque, baseado na estatística clássica, supõe que a variabilidade de determinada 

propriedade associada à sua média é aleatória e não contém referência à distribuição espa-

cial das diferenças, dentro de uma mesma mancha de solo (Trangmar et al., 1985). A esta-
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tística clássica é utilizada para descrever a média das propriedades de amostras, e as hipó-

teses para testar a confiabilidade desses métodos são muito bem conhecidas pela comuni-

dade científica do mundo todo. Entretanto, normalmente as posições geográficas das ob-

servações individuais não são consideradas em relação às variáveis que apresentam depen-

dência da posição em que se encontram, como por exemplo, os atributos pedológicos e a 

fertilidade na camada superficial dos solos (Borrough, 2001). 

A geoestatística, ferramenta estatística que leva em consideração a dependência 

espacial das amostras, vem sendo utilizada para caracterizar e mapear a variação espacial 

das propriedades do solo. Um procedimento comum inclui a caracterização e a modelagem 

da variabilidade espacial, a estimativa de valores não amostrados, a simulação da variação 

causal das áreas e a otimização espacial de amostragens no campo. Em escala regional a 

descrição da variabilidade espacial relacionada ao solo é bastante útil no manejo do solo 

(Perrier & Wilding, 1986). Os procedimentos mais comuns da geoestatística incluem a 

caracterização e o modelamento da variabilidade espacial, por meio da estimativa dos valo-

res de locais não visitados, simulações espaciais, e a otimização dos esquemas de amostra-

gem (Cambardella et al., 1994). Nos últimos 20 anos a geoestatística tem sido aplicada em 

muitos trabalhos, porém com pouca aplicação na área de química do solo, especialmente 

quanto à variabilidade espacial de micronutrientes. Os métodos geoestatísticos são princi-

palmente aplicados para propriedades químicas amostradas em pontos distanciados de me-

tros ou dezenas de metros (Trangmar et al., 1985) e à grandes áreas (Yost et al., 1982a, 

1982b). Com o avanço na teoria de estatística espacial, os cientistas de solo começaram a 

perceber a potencialidade deste instrumento para o manuseio de dados quantitativos, facili-

tando a compreensão da variabilidade do solo, independente da escala de observação (Bur-

rough et al., 1994). 

Como mostram os resultados obtidos por Sparovek (1997), o uso de amostras 

compostas não possibilita a compreensão da relação dos atributos químicos do solo com a 

dinâmica superficial, a posição no relevo ou o material de origem, o que denota que a mai-

oria das propriedades do solo varia continuamente no espaço e, como conseqüência, os 

valores mais próximos apresentam maior similaridade do que os mais distantes, e com isso 

apresentam maior dependência espacial. Estas observações não podem ser consideradas 

independentes e um tratamento estatístico mais avançado é requerido. Assim, a estatística 

clássica não parece adequada para o estudo da variabilidade espacial, pois assume a varia-
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ção aleatória e não considera a correlação espacial e a localização relativa das amostras 

(Trangmar et al., 1985). 

Os nutrientes do solo, determinados pela coleta de amostras em posições geo-

graficamente que são analisadas em laboratório, possuem variabilidade aleatória e sistemá-

tica, que variam em escalas diferentes: A classificação do solo, por exemplo, pode apresen-

tar variabilidade sistemática no nível categórico, mas uma variação aleatória (Couto et al., 

1997). A variação sistemática é medida por avaliações do solo e outras investigações pedo-

lógicas. Perrier & Wilding (1986) reconhecem isso como uma função das formas da super-

fície, dos elementos geomórficos, dos fatores de formação do solo e das interações entre os 

fatores anteriormente citados. Em geral, a distribuição de fósforo (P) e potássio (K) apre-

sentou maior variabilidade espacial, seguida, em menor proporção pela distribuição de 

cálcio (Ca) e magnésio (Mg), enquanto que pH, H+Al e MO apresentam as menores varia-

ções (Silveira et al., 2000; Schlindwein & Anghinoni, 2000; Alvarez & Guarçoni, 2003). 

A variação casual, ou seja, causada por processos do solo, atividades humanas, 

fauna do solo ou influência do intemperismo, é difícil para modelar como uma variável 

explicatória. Em geral, a variabilidade sistemática de solo não perturbados em grandes á-

reas da paisagem é esperada ser maior do que a variabilidade aleatória (casual), por causa 

de sua relação com a paisagem quando outras fontes de variabilidade, como a influência 

humana, por exemplo, não existem. Uma outra distinção pode ser feita entre a variação 

causada pelas diferenças nas propriedades de acordo com sua posição espacial, e a variação 

causada por fontes não espaciais, como os erros medidos. A primeira é uma função da dis-

tância entre as observações e pode ser modelada por geoestatística e a segunda é intrínseca 

ao próprio local ou relacionada à influência humana, método de análise ou experiência do 

laboratorista. 

No entanto, trabalhos empregando técnicas da geoestatística têm mostrado que 

a variabilidade do solo não é aleatória, e apresenta dependência espacial (Trangmar et al., 

1985; Webster, 1985). A geoestatística tem mostrado grande utilidade para caracterizar e 

mapear este tipo de variação, com os mais diversos propósitos. Souza et al. (1997), estu-

dando a variabilidade de propriedades químicas do solo, verificaram que, com exceção da 

saturação de bases e Al, as demais propriedades mostraram dependência espacial, com 

alcance variando de 18 m (frações areia total e argila) a 59 m (matéria orgânica, Ca, Mg, 

Ca + Mg e soma de bases). 
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O estudo da variabilidade espacial das propriedades químicas e físicas é impor-

tante em áreas onde o solo está submetido a diferentes manejos, pois a análise geoestatísti-

ca pode indicar alternativas de manejo não só para reduzir os efeitos da variabilidade do 

solo na produção das culturas, como também para aumentar a possibilidade de se estimar 

respostas dos atributos do solo em função de determinadas práticas de manejo (Trangmar 

et al., 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO DE CAMPO 

 

O experimento de campo foi instalado na Fazenda São José da Barra, localiza-

da no município de Joviânia, GO, à 17o 46’54”S, 49o 28’ 20”W (Figura 1) a uma altitude 

de 575 m, sob condição típica do cerradão brasileiro, com vegetação sub-caducifólia de 

médio porte. O clima da região, segundo a classificação de Koppen, é do tipo Cwa clima 

tropical com duas estações bem definidas. A duração do período seco é de quatro a cinco 

meses, com temperaturas médias anuais de 23,84º C e precipitação média anual de 1400 

mm a 1500 mm (Adámoli et al., 1986). 

 

 
 

 

Figura 1. Mapa de localização regional do experimento. 



3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS DA ÁREA EXPERIMENTAL 

 

De acordo com a descrição morfológica de perfis de solo abertos em al-

gumas posições do local de amostragem e os resultados analíticos das propriedades físico 

químicas, foram identificados dois solos de ocorrência na área: um LATOSSOLO VER-

MELHO ácrico (LVw) com textura muito argilosa (Tabela 1) e um LATOSSOLO VER-

MELHO AMARELO ácrico (LVAw) textura argilosa (Tabela 2).  De acordo com os resul-

tados, pode-se observar que as características químicas e físicas desses solos apresentam 

um elevado potencial produtivo para culturas anuais e perenes. 

 

3.3 HISTÓRICO DA ÁREA EXPERIMENTAL 

 

A gleba experimental pertence a um talhão de 152,30 ha de área plantada (Fi-

gura 2), inserido em uma fazenda de 2.200 ha de área total. A área foi utilizada com pecuá-

ria de corte extensiva de 1968 a 1999. Na safra 2000/2001 a área foi cultivada com soja 

para produção de grãos, sendo a acidez do solo corrigida pela aplicação de 2,5 toneladas 

por hectare de calcário dolomítico incorporadas com grade aradora até 25 cm de profundi-

dade. Desde a safra 2001/2002 até a safra 2006/2007, a gleba foi explorada por consecuti-

vos cultivos de soja no sistema de plantio direto, sem rotação ou sucessão de culturas. O 

manejo da adubação no período em que a área foi cultivada com soja, de 2001/2002 a 

2003/2004, foi a utilização de adubo formulado nas seguintes concentrações: NPK - 02-20-

20, representando 02% de nitrogênio (N); 20% de fósforo (P); 20% de potássio (K), na 

dose de 370 kilogramas por ha por safra. Na safra 2001/2002 a área foi submetida a um 

trabalho de coleta de terra nos pontos de uma grade regular e georreferenciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1. Latossolo vermelho (LVw), ácrico A moderado textura muito argilosa. 

LVw         
   pH   M.O. K Ca Mg Al 

Horiz Prof. (cm) Cor H2O KCl CaCl2       (%) mmolc dm-3 
Ap 0-15 2,5YR 4/6 6,5 5,7 5,7 32,0 3,3 35,0 11,0 0,0 
AB 16-30 2,5YR 3/6 6,1 5,7 5,8 22,0 1,0 29,0 10,0 0,0 
BA 31-45 2,5YR 3/6 6,3 5,3 5,4 19,0 0,4 8,0 4,0 0,0 
Bw 46-140+ 2,5YR 3/6 5,6 5,3 5,1 17,0 0,4 5,0 1,0 0,0 

  H+Al SB T R.C. Caráter CTC 
efetiva 

P (resina) 
ppm 

V 
(%) 

M 
(%) Horiz Prof.(cm) mmolc dm-3 fertilidade 

Ap 0-15 11,0 49,3 60,3 84,0 eutrófico 49,3 5 82 0,0 
AB 16-30 3,0 40,0 43,0 66,0 eutrófico 40,0 3 93 0,0 
BA 31-45 13,0 12,4 25,4 20,0 distrófico 12,4 2 49 0,0 
Bw 46-140+ 13,0 6,4 19,4 10,0 distrófico 6,4 1 33 0,0 

Granulometria Areia Silte 
Total 

Argila 
Total 

Classe 
Textural  Relação 

Textural 
Relação 

Silte/Argila Horiz Prof.(cm) Grossa Fina Total 
Ap 0-15 6 25 31 10 59 Argilosa  1,1 0,17 
AB 16-30 5 26 31 8 61 Muito Argilosa                  --------- 0,13 
BA 31-45 4 23 27 10 63 Muito Argilosa  --------- 0,16 
Bw 46-140+ 4 20 24 10 66 Muito Argilosa       --------- 0,15 

Fonte: Levantamento pedológico detalhado Fazenda São José da Barra
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Tabela 2. LATOSSOLO VERMELHO AMARELO (LVAw), ácrico A moderado textura argilosa. 
LVAw         

   pH M.O. K Ca Mg Al 
Horiz Prof. (cm) Cor H2O KCl CaCl2 (%) mmolc dm-3 

Ap 0-15 5YR 2/6 6,0 5,4 5,5 32,0 2,3 32,0 9,0 0,0 
AB 16-30 5YR 3/6 5,4 4,7 5,0 22,0 1,5 10,0 4,0 0,0 
BA 31-65 5YR 4/8 5,4 5,1 5,2 19,0 0,8 10,0 4,0 0,0 
Bw 66-150+ 5YR 5/8 5,1 5,3 5,3 19,0 0,6 5,0 2,0 0,0 

  H+Al SB T R.C. Caráter 
fertilidade 

CTC 
efetiva 

P (resina) 
ppm 

V 
(%) 

M 
(%) 

Horiz Prof. (cm) mmolc dm-3 

Ap 0-15 10,0 43,3 53,3 98,0 Eutrófico 43,3 7 81 0,0 
AB 16-30 15,0 15,5 30,5 29,0 Eutrófico 15,5 2 51 0,0 
BA 31-65 13,0 14,8 27,8 27,0 Eutrófico 14,8 2 53 0,0 
Bw 66-150+ 8,0 7,6 15,6 14,0 distrófico 7,6 1 49 0,0 

Granulometria Areia Silte 
Total 

Argila 
Total 

Classe 
Textural 

% 
C 

Relação 
Textural 

Relação 
Silte/Argila Horiz Prof. (cm) Grossa Fina Total 

Ap 0-15 4 39 43 13 44 Argilosa 18,6 1,2 0,30 
AB 16-30 $ 35 39 8 53 Argilosa 12,8 -------- 0,15 
BA 31-65 3 30 33 12 55 Argilosa 11,0 -------- 0,22 
Bw 66-150+ 4 28 33 12 55 Argilosa 11,05 -------- 0,22 

Fonte: Levantamento pedológico detalhado Fazenda São José da Barra 



A partir da safra 2001/2002 até a de 2005/2006, foram coletadas amostras em 

grade com espaçamento de quatro hectares para cada célula de coleta de amostra simples, 

misturando três amostras simples para cada amostra composta, representando uma área de 

doze hectares. Após a safra 2005/2006 as amostras foram compostas por apenas duas célu-

las, representando oito hectares. Todos os anos as amostras foram coletadas em trincheiras 

abertas até profundidade de 50 cm de profundidade em camadas de 20 cm de espessura 

(Figura 3). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Levantamento pedológico - Fazenda São José da Barra – Talhão 26 
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Figura 3. Mapas de fertilidade da área experimental nas safras de 2000/2001 a 2006/2007. 
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3.4 METODOLOGIA DE COLETA DE AMOSTRAS 

 

3.4.1 Grade Amostral 

 

A gleba experimental tem a forma de retângulo, com 494,97 metros de com-

primento, 777,81 m de largura e área útil de 38,5 ha. A gleba foi subdividida em 77 células 

quadradas de 70,71 m de lado, com área de 4.999,90 m2. Para cada célula foi calculado o 

centróide geográfico, pela média aritimética das coordenadas dos lados dos quadrados que 

formam as células. Para cada centróide foi atribuído um ponto de amostragem (Figura 4). 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 4. Mapa da localização e disposição da área experimental 
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3.4.2 Métodos de coleta das amostras 

 

a) Método da trincheira padrão (TPA) 

 

O método da trincheira foi utilizado como padrão do ensaio. O desenho amos-

tral foi um retângulo alinhado com a cerca da divisa da propriedade, e em cada ponto da 

grade amostral foi aberta uma trincheira no centro da célula considerada (Figura 5). As 

trincheiras foram abertas até a profundidade de 50 cm com largura de 40 cm, usando um 

enxadão de 30 cm de comprimento (Figura 6), e uma pá reta com 9 cm de largura e 23 cm 

de comprimento para a limpeza das paredes das trincheiras e descarte da fatia de terra que 

sofre contaminação durante a abertura da trincheira. 

 

 
 

Figura 5. Esquema de amostragem utilizado para coletar as amostras de solo usando o 
método da trincheira padrão (TPA). 
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Os procedimentos de coleta de terra seguiram a mesma metodologia nas 77 

trincheiras baseados nos trabalhos realizados por Bacchi et al. (1995; 1996) e sendo reali-

zados pela mesma pessoa do início ao final do trabalho durante os dias 15 e 23 de novem-

bro de 2006, na semana anterior ao início do plantio da soja.  

 

 
 

 

Em cada trincheira aberta foi coletada uma amostra de solo na camada 0 cm a 

20 cm e outra na 20 cm a 40 cm, totalizando 154 amostras de solo.  

 

 

b) Método da trincheira estratificada (TES) 

 
 
Foram sorteadas oito células da grade de amostragem nas quais foram coleta-

das amostras de solo nas profundidades de 0 cm a 10 cm e de 10 cm a 20 cm na mesma 

Figura 6. Enxadão no método da trincheira padrão (TPA) 
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trincheira onde as amostras usando o método da trincheira padrão foram coletadas na ca-

mada 0 cm -20 cm (Figura 7), totalizando dezesseis amostras de solo. 

 

 
Figura 7. Células sorteadas da grade de amostragem nas quais se coletou terra usando o-

método da trincheira estratificada. 
 

 

c) Método das amostras simples ou compostas (ASC) 

 
Foram sorteadas oito células da grade de amostragem nas quais foram abertas 

oito trincheiras distribuídas em um círculo de raio igual a 10 m, medido a partir do ponto 

central da célula da trincheira padrão (Figura 8). Utilizando uma bússola como referência 

(Figura 9) as oito trincheiras foram abertas a cada 7,85 m no raio, sendo coletada uma a-

mostra de solo na profundidade de 0 cm a 20 e uma na profundidade de 20 cm a 40 cm em 

cada trincheiras, totalizando dezesseis amostras. Para cada profundidade avaliada, a amos-

tra simples de cada trincheira compôs a amostra composta, totalizando duas amostras com-

postas.  
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Figura 8. Células sorteadas da grade de amostragem nas quais se coletou terra usando o 

método da trincheira composta. 
 

 

 

 
Figura 9. Locação dos pontos das trincheiras compostas. 
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3.4.3 Instrumentos de coleta das amostras (INS) 

 

Foram sorteadas dez células nas quais foram testados quatro instrumentos de 

coleta de terra diferentes: trado rosca (TRO); trado holandês grande (TGR); trado holandês 

pequeno (TPE) e trado sonda (TSO). Os pontos de coleta de cada instrumento estavam 

distantes em um metro entre a trincheira padrão e um metro entre si. Em cada célula foi 

realizada coleta de terra nas profundidades 0 cm a 20 cm e 20 m a 40 cm, totalizando vinte 

amostras por instrumento de coleta (Figura 10). 

 

 
Figura 10. Células sorteadas da grade de amostragem para avaliar os instrumentos de cole-

ta de solo. 
 

a) Trado rosca (TRO) 

 

O trado rosca é composto de uma furadeira elétrica ligada a uma bateria de mo-

tocicleta acoplada a uma broca em forma de rosca com quatro centímetros de diâmetro que 

coleta a terra nas cavidades da rosca assim que é introduzido no solo. A terra preenche os 

espaços vazios da rosca, e ao retirar a broca do solo a terra é jogada para fora do buraco, 
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caindo no compartimento em um recipiente desenvolvido para essa finalidade (Figura 11). 

Foram coletadas amostras nas profundidades 0 cm a 20 cm e 20 cm a 40 cm, totalizando 

vinte amostras. 

 

 
Figura 11. Coleta de solo usando o trado de rosca com furadeira elétrica (TRO). 

 

b) Trado sonda (TSO) 

 

O trado sonda é um instrumento de amostragem cilíndrico de aço inoxidável, 

que tem o seu interior preenchido com a terra, quando o mesmo é introduzido no solo. A 

ponta pode ser trocada em função da textura do solo (Figura 12). 

O trado foi introduzido no solo com o auxílio de um martelo até a profundidade 

de 10 cm, foi retirado da terra e novamente introduzido até chegar aos 20 cm de profundi-

dade. As amostras da camada 0 cm a 10 cm e 10 cm a 20 cm foram misturadas formando a 

amostra composta relativa à profundidade 0 cm a 20 cm. O mesmo procedimento foi repe-
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tido para se coletar a amostra composta de solo relativa à profundidade de 20 cm a 40 cm. 

O volume de solo coletado é bastante reduzido, dispensando a utilização do balde para 

homogeneização da amostra. 

 

 
 

 
Figura 12. Coleta de solo usando o trado sonda (TS0). 

 

 

 

c) Trado Holandês Grande (TGR) 

 

O trado holandês grande (Figura 13) tem dezoito centímetros de caçamba (pon-

ta), e é introduzido no solo até que a sua extremidade atinja a profundidade de 20 cm me-

dida no cabo do trado. O solo retirado do trado foi colocado em um balde, depois de limpar 

o trado, o mesmo procedimento foi realizado para a camada de 20 cm a 40 cm. 
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Figura 13. Coleta de terra usando o trado holandês grande (TGR). 

 

 

d) Trado holandês pequeno (TPE) 

 

O procedimento de coleta de terra usando o TPE é o mesmo descrito para o 

TGR. Entretanto, o uso do TPE permitiu um ganho de rendimento pelo menor esforço que 

o equipamento requer em relação ao TGR (Figura 14). 

Conforme pode ser observado na Tabela 3 houve diferenças no tempo de amos-

tragem o que pode representar ganho significativo quando se trabalha com um grande nu-

mero de amostras. As amostragens com o TRO e o TSO representaram 48,84 % e 56,65 % 

do tempo gasto quando comparado ao TGR.  
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Figura 14. Coleta de terra usando o trado holandês pequeno (TPE). 
 

 

Tabela 3. Tempo gasto para coletar as amostras nas duas camadas (0 cm a 20 cm e 20 cm 
a 40 cm). 

Instrumento Tempo gasto na coleta 

Trado Holandês Grande (TGR) 5 min 46 seg 

Trado Holandês Pequeno (TPE) 5 min 36 seg 

Trado Rosca (TRO) 2 min 49 seg 

Trado Sonda (TSO) 3 min 16 seg 

Trincheira Padrão (TPA) 6 min 29 seg 
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3.4.4 Análise de laboratório 

 

As amostras de solo coletadas nas trincheiras nos diferentes métodos de amos-

tragem e equipamentos utilizados foram embaladas e encaminhadas ao Laboratório de aná-

lises químicas do Departamento de Solos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Quei-

roz (ESALQ) da Universidade de são Paulo (USP) em Piracicaba, SP. Foram determinados 

o pH em CaCl2; o teor de matéria orgânica (MO) obtido por oxidação por H2SO4 e quanti-

ficação por colorimetria, o fósforo disponível (P) e teores de K+, Ca2+, e Mg2+, extraídos 

pela resina de troca iônica, sendo o P quantificado por colorimetria e K, Ca e Mg, por es-

pectrofotometria de absorção atômica, o teor de Al3+ (Al) extraído por KCl 1N e determi-

verificAnado por titulação ácido-base e calculados a capacidade de troca de cátions (T), 

sendo T = Ca2+ + Mg2+ + K+ + (H + Al), a porcentagem de saturação por bases (V) do solo 

sendo V = [(Ca2+ + Mg2+ + K+)/T]100, e a porcentagem de saturação por alumínio (m), 

sendo m = [Al3+/(Ca2+ + Mg2+ + K+ + Al3+)] 100. Os métodos analíticos seguiram os pro-

cedimentos descritos por Camargo et al. (1986). Foram sorteadas três trincheiras padrão 

nas quais foi coletada terra suficiente para formar cinco amostras simples usando o mesmo 

método da trincheira padrão, sendo que uma amostra de cada trincheira foi enviada para os 

cinco laboratórios selecionados, a partir de critérios técnicos e científicos com controle de 

qualidade certificado e reconhecimento com base na demanda regional. Junto com essas 

amostras, também foi encaminhada uma amostra padrão3 para cada laboratório em junho 

de 2008. 

Devido a disponibilidade de dados de controle de qualidade de dois laborató-

rios, aos quais foram enviadas amostras padrão de fevereiro de 2005 a junho de 2008 na 

frequência de uma amostra por semana, a análise estatística da variância desses dados foi 

incluída no trabalho. 

                                                
3 Em janeiro de 2005, foram coletados 150 kg de terra em um mesmo local, na camade 0 

cm a 20 cm. O solo coletado foi homogeneizado e armazenado em um tambor, caracteri-

zando a amostra padrão. Desse tambor, periodicamente um porção é retirada e encaminha-

das há um mesmo laboratório certificado há mais de dez anos. A repetitibilidade dos resul-

tados analíticos dessa amostra revelam a confiabilidade das determinações do laboratório.  
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3.5 COLHEITA DA SOJA 

 

A área experimental foi plantada com soja Glyvine max (L.) cultivar CD-217 

da Coodetec, ciclo de 115 dias, considerada em Goiás como um cultivar precoce (Figura 

15). O plantio foi realizado no dia 24 de novembro de 2006, e a coleta da terra do ensaio 

entre os dias 22 a 24 de novembro. 

 

 
Figura 15. Soja cultivada na área experimental, 21 dias após germinação. 

 
 

A colheita da soja foi realizada em 21 de março de 2007, manualmente, por 

uma equipe de quatro pessoas durante quatro dias de trabalho. Utilizou-se o GPS de nave-

gação para chegar novamente nos mesmos pontos de coleta de terra das trincheiras padrão 

na grade original do ensaio, nas quais as amostras de terra foram tiradas. Foram tomadas 

quatro amostras simples por ponto para fazer uma amostra composta, formada por todas as 

plantas de duas linhas paralelas, de quatro metros de comprimento, com duas repetições. 

Todas as plantas coletadas foram contadas para determinação da quantidade de plantas por 

metro de cada ponto (Figuras 16 e 17). 
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Figura 16. Coleta de amostras para estimativa da produtividade da soja 

 
 

 

 
Figura 17. Ensacamento e contagem de plantas. 
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As amostras com as plantas de soja bem secas foram acondicionadas em uma 

sacola de uma tonelada de capacidade, e com auxílio de uma vara de madeira resistente os 

grãos foram separados das vagens dentro da sacola de cada amostra (Figura 18).  

 

 
Figura 18. Debulha e separação de grãos das vagens. 

 

As amostras foram peneiradas (Figura 19) e pesadas individualmente para cal-

cular a produtividade em cada célula. 

 

 
Figura 19. Limpeza da soja. 
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No armazém da fazenda foram feitas as determinações de umidade dos grãos e 

porcentagem de grãos ardidos, para analisar se a soja apresentava a qualidade exigida pelo 

governo no credenciamento do estabelecimento como armazéns gerais em Goiás (Figura 

20). 

 

 
Figura 20. Equipamento para determinação da umidade do grão de soja. 

 

 

3.6 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

A análise de variância foi utilizada como base da avaliação dos resultados do 

experimento. O programa SAS foi escolhido como ferramenta principal de análise estatís-

tica no presente trabalho. O agrupamento dos dados estatísticos em conjuntos distintos 

possibilitou a análise conjunta de experimentos. Foram realizadas as análises de variância e 

testes de homogeneidade de variâncias, seguidos de testes de comparação de médias pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Os tratamentos considerados foram o de trincheira padrão (TPA), trincheira es-

tratificada (TES), amostras simples ou compostas (ASC) e instrumentos de coleta (INS), e 

as análises estatísticas e geoestatístiscas foram feitas de várias maneiras (Tabela 4). 
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Tabela 4. Resumo das análises estatístiscas e geoestatístiscas. 

Descrição 
Trincheira Pa-

drão 
(TP) 

Trincheira 
Estratifi-

cada 
(TES) 

Amostras 
simples ou 
compostas 

(ASC) 

Instrumentos 
de coleta 

(INS) 

Teste dos 
Laboratórios 

(LAB) 

Profundidade 
de coleta 
 

0-20 cm 
20-40 cm 

0-10 cm 
10-20 cm 
0-20 cm 

0-20 cm 
20-40 cm 

0-20 cm 
20-40 cm 

0-20 cm 
20-40 cm 

Número de 
amostras (n) 
 

154 16 32 32 18 

Tipo de a-
mostra cole-
tada 
 

Amostras 
 simples 

Amostras 
simples 

Amostras 
simples e 
compostas 

Amostras 
simples e 
compostas 

Amostras 
simples 

Teste estatís-
tico 

ANOVA e 
Teste de Tukey 
a 5% + análi-
ses geoestatís-

ticas 

ANOVA e 
Teste de 
Tukey a 

5% 

ANOVA e 
Teste de 
Tukey a 

5% 

ANOVA e 
Teste de Tu-

key a 5% 

ANOVA e 
Teste de Tu-

key a 5% 

 

3.7 ANÁLISES GEOESTATÍSTICAS 

 

Para análise de variabilidade espacial dos atributos estudados foram utilizadas 

técnicas de geoestatística que pressupõe o conhecimento das coordenadas geográficas dos 

locais onde as amostras foram tomadas. Segundo Vieira (1997) a análise geoestatística é a 

verificação da existência de dependência espacial, por meio do semivariograma que pode 

ser estimado pela seguinte equação:  

 

 
    (1) 

 

Em que N(h) é o número de pares de valores [Z(xi), Z(xi + h)] separados por um vetor h; Z 

corresponde às propriedades químicas do solo estudado e os valores de xi e xi + h são defi-

nidos de acordo com as posições das amostras no campo. 
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Uma característica importante na representação espacial dos dados é a depen-

dência espacial entre os pontos. Esse comportamento se expressa quando o valor de qual-

quer ponto amostrado depende de alguma forma do valor de seu vizinho. Esse conheci-

mento é importante quando precisamos estimar o valor de Z para qualquer ponto x,y não 

amostrado. Essa característica está expressa na equação 1 como a diferença [Z(xi) - Z(xi + 

h)]2. No caso estudado foi considerado que a variação não é alterada pela direção em que 

os pontos estão dispostos no campo, utilizando apenas o módulo do vetor h, que é a distân-

cia entre as amostras.  

Para definir qual a melhor forma de interpolar os dados para estimar valores 

não amostrados foram calculados os semivariogramas para cada elemento. Quando se cal-

cula o semivariograma, obtêm-se pares de valores de semivariâncias g (h) e distâncias (h), 

os quais deverão ser dispostos em gráfico de dispersão tendo como valores de Y, as semi-

variâncias, e de X, as distâncias. A esse gráfico ajustou-se uma equação para cada elemen-

to. Quando os elementos têm propriedades químicas espacialmente dependentes, a diferen-

ça entre os valores [Z(xi) - Z(xi + h)], em média, deverá ser crescente com a distância até 

certo ponto a partir do qual se estabiliza num valor denominado patamar (C0 + C), que 

coincide com a variância total dos dados. O alcance da amostra é uma distância que repre-

senta o raio de um círculo, dentro do qual os valores são tão parecidos uns com os outros 

que se tornam correlacionados. O valor da semivariância na interseção do eixo Y, denomi-

nado de efeito pepita (C0), representa a variabilidade da propriedade em estudo em espa-

çamentos menores do que o amostrado. Assim, quanto maior o efeito pepita, mais fraca é a 

dependência espacial de um dado atributo. Os parâmetros efeito pepita (C0), patamar (C0 

+ C) e alcance (a) são usados nas equações ajustadas aos semivariogramas. Quando há 

dependência espacial os valores vizinhos são tão semelhantes que haverá possibilidade de 

estimar valores para qualquer local onde a propriedade não foi amostrada. A estimativa Z* 

na posição x0 pode ser obtida através de:  

 

 
 

    (2) 



50 
 

 

Em que Z(xi) é o valor medido na posição xi e i é o peso associado ao valor medido na 

posição xi. N é o número de valores medidos usados na estimativa do valor Z*(x0) (Vieira, 

1997). 

 

A geoestatística foi utilizada para avaliar a variabilidade espacial dos atributos 

estudados. Segundo Vieira et al. (1983) a dependência espacial entre as observações pode 

ser expressa pelo semivariograma, estimado pela seguinte equação: 

 

 
    (3) 

 

Em que N(h) é o número de pares de valores medidos Z(xi), Z(xi + h), separados pela dis-

tância h.  

A geoestatística descreve a variabilidade a partir de correlogramas e semivari-

ogramas, segundo o nível de dependência espacial da variável em estudo, bem como o al-

cance de cada amostragem, além das relações entre as diversas variáveis (Vieira, 1997). O 

conhecimento do semivariograma permite definir a ótima intensidade de amostragem. 

Quando isto não é possível, recomenda-se uma amostragem sistemática em grade regular, 

determinada pelo número de observações que o interessado tenha condições de fazer. O 

semivariograma fornece um meio de quantificar a tendência comumente observada de a-

mostras agrupadas possuírem valores mais aproximados do que amostras mais largamente 

separadas, sendo representados por modelos teóricos. 

Modelos matemáticos devem ser ajustados aos semivariogramas para visuali-

zação da natureza da variação espacial dos atributos estudados, além de serem necessários 

para outras aplicações, como a krigagem. Pela equação 3 os modelos matemáticos utiliza-

dos nos semivariogramas, o esférico, exponencial e gaussiano podem ser calculados, e ca-

da um deve se ajustar a um comportamento dos dados. O C0 é o efeito pepita, C0 + C é o 

patamar (C1) e (a) é o alcance do semivariograma. O valor da semivariância na interseção 

do eixo Y, denominado efeito pepita, representa a variabilidade da propriedade em estudo 

em espaçamentos menores do que o amostrado. Assim, quanto maior o efeito pepita, mais 

fraca é a dependência espacial do atributo em questão. O alcance da dependência espacial 
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representa a distância em que os pontos amostrais estão correlacionados entre si, ou seja, 

os pontos localizados numa área de raio igual ao alcance são mais homogêneos entre si do 

que com aqueles localizados fora dessa área. Os valores obtidos pela krigagem não são 

viciados e têm variância mínima (Vieira et al., 1983), sendo ideais para a construção de 

mapas de contorno ou tridimensionais para verificação e interpretação da variabilidade 

espacial. As informações mostradas em gráficos de contorno são úteis para compreender a 

variabilidade das propriedades do solo no campo e identificar áreas que necessitam de dife-

rentes tipos de preparo. 

Os dados utilizados foram separados em três grupos, sendo cada grupo dividido 

em duas profundidades (Tabela 5).  

 

Tabela 5. Agrupamento dos dados para análises geostatísticas 
Tratamentos Profundidade (cm) Dados utilizados nos cálculos 

Resultados superficiais 0-20 Resultados das análises 
Resultados sub-supercificais 20-40 Resultados das análises 
Classes de produtividade superfície 0-20 Resíduos da média 
Classes de produtividade sub-superfície 20-40 Resíduos da média 
Tipo de solo superfície 0-20 Resíduos da média 
Tipo de solo sub-supercífie 20-40 Resíduos da média 
 

 

Essa estrutura foi utilizada para a determinação dos melhores ajustes dos semi-

variogramas no programa VARIOWIN 2.21, muito utilizado por universidades no mundo 

todo, gratuíto e disponível na internet. Com o processamento dos dados foram obtidos o 

efeito pepita, o patamar (C1) e o alcance. 

Dentro da estrutura de dados de produtividade foram criadas três classes de 

produtividade, alta, média e baixa, das quais foram retiradas as tendências através dos resí-

duos, o que permitiu a análise da contribuição da produtividade na variância dos dados 

(Tabela 6).  

 

Tabela 6. Classes de produtividades de soja agrupadas para remoção da tendência. 

Produtividade da Soja Mínimo Máximo Número de 
Pontos Porcentagem Kg.ha-1 

Classe 1 Baixa 2520 3300 23 29,87% 

Classe 2 Média 3300 3500 22 28,87% 

Classe 3 Alta 3500 4315 32 41,56% 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 MÉTODOS DE AMOSTRAGEM E ANÁLISE ESTATÍSTICA CLÁSSICA 

 

a) Método da trincheira estratificada (TES) 

 

A análise de variância foi realizada para comparação dos valores das amostras 

coletadas na profundidade de 0 cm a 20 cm nas trincheiras padrão, com a média das amos-

tras coletadas na mesma trincheira porém coletadas separadamente nas profundidades 0 cm 

a 10 cm e 10 a 20 cm (Tabela 7) 

Os resultados das análises da camada de 0 cm a 20 cm da trincheira padrão não 

foram diferentes estatisticamente dos valores da média entre os resultados das camadas de 

0 cm a 10 cm e de 10 a 20 cm, o que indica que a amostragem de 0 cm a 20 cm não é capaz 

de detectar a concentração da fertilidade na camada superficial, comportamtento confirma-

do pelos resultados da análise de variância entre as camadas de 0 cm a 10 cm e 10 cm a 20 

cm, que revelou diferenças estatísticas em relação aos teores de fósforo, potássio e magné-

sio trocáveis, e a capacidade de troca de cátions, elementos fundamentais para recomenda-

ções de adubação e calagem ( Raij, 1987; Raij, 1991). A estratificação vertical de nutrien-

tes concentrados na superfície do solo é esperado em áreas de plantio direto e em áreas sem 

revolvimento do solo com grade ou arado (Mallarino & Borges, 2006). Os resultados con-

firmam a hipótese de que a amostragem deve considerar o manejo da área para definir a 

estratégia de coleta, utilizando o histórico da área para determinação das camadas a serem 

amostradas, uma vez que o sistema de plantio determina o comportamento da distribuição 

de nutrientes no solo foi amplamente discutido por (Schlindwein & Anghinoni, 2000; Sil-

veira et al., 2000; Alvarez & Guarçoni, 2003; Montezano et al., 2006; Mallarino & Borges, 

2006). 

 
 

 



Tabela 7. Comparação entre as amostras 0 cm a 20 cm com as 0 cm a 10 cm e 10 cm a 20 
cm 

DMS = Diferença Mínima Significativa. Tukey, α= 0,05. 
OBS: Letras diferentes indicam médias significativamente distintas conforme teste de Tukey a 5% 
 

 
A utilização da fórmula de recomendação de calagem pressupõe uma camada 

de solo de 20 cm de profundidade por 10.000 m2 de área, para que o resultado seja apre-

sentado em toneladas por hectare, portanto o resultado deve ser aplicado e incorporado na 

camada presumida pela fórmula, caso contrário o cálculo deve ser proporcional à camada 

incoporada (Raij, 1991). No caso estudado o cálculo da dose de calcário para as amostras 

da camada de 0 cm a 20 cm avaliadas foi de 1,4 toneladas por hectare, e a dose média entre 

as camadas de 0 cm a 10 cm e 10 cm a 20 cm foi de 1,3 toneladas por hectare, sendo con-

siderada uma diferença não significante sob o ponto de vista prático, entretanto se a incor-

poração do calcário não ultrapassar a camada de 0 cm a 10 cm, por limitações de operações 

pela ausência de água na camada, como ocorre na região estudada no período da seca, a 

dose do calcário seria superestimada e poderia trazer problemas de equilíbrio da solução do 

solo prejudicando a disponibilidade de micronutrientes na camada trabalhada (Trangmar et 

al., 1985; Raij, 1991). Como os valores de saturação por bases foram em média maiores na 

camada de 0 cm a 10 cm do que na camada de 0 cm a 20 cm, ou seja, há concentração na 

Atributos 

 Químicos 

Método 1- Comparação  Método 2- Camada Estratificada 

 Média      

0-20 0-10/0-20 p> F  0-10 10-20 p> F 

pH, CaCl2 5,49 5,43 0,249  5,46 5,40 0,704 

M.O. g kg-1 31,25 31,31 0,968  32,87 29,75 0,237 

P, mg dm-3 22,00 14,25 0,091  22,87 A 5,62 B 0,034 

K, mg dm-3 1,93 2,13 0,245  2,75 A 1,50 B 0,013 

Ca, mmolc dm-3 32,25 29,88 0,125  33,00 26,75 0,275 

Mg, mmolc dm-3 8,75 8,31 0,490  10,12 A 6,50 B 0,103 

H+Al, mmolc dm-3 24,13 23,44 0,204  24,00 22,87 0,643 

Al, mmolc dm-3 0,00 0,06 0,351  0,00 0,12 0,334 

SB, mmolc dm-3 42,88 40,25 0,212  45,87 34,62 0,101 

T, mmolc dm-3 24,13 23,44 0,129  69,87 A 57,50 B 0,028 

V, % 63,50 61,69 0,395  64,25 59,12 0,420 

Argila, % 58,13 58,88 0,142  58,12 57.37 0,608 
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superfície, a necessidade de correção ente as camadas é diferente e deve ser consideradas 

separadamentes no cálculo das doses para aumentar a precisão do cálculo. As diferenças 

nos cálculos das doses da necessidade de calagem para solos amostrados em apenas uma 

camada podem ser agravadas se as diferenças ente as camadas for maior do que aquela 

encontrada no ensaio, que foi relativamente baixa em relação aos históricos de áreas pró-

ximas geograficamente. 

 
b) Método das amostras simples ou compostas (ASC) 

 

Foi realizada a análise de variância dos dados utilizando a análise conjunta de expe-

rimentos constituídos em duas profundidades de solo, com objetivo de comparar a compo-

sição da amostra de terra, coletada em uma única amostra e uma composta por 8 amostras 

simples coletadas ao redor do ponto central da célula de coleta em um raio de dez metros. 

Os resultados foram testados no nível de significância de 5% pelo teste de Tukey (Tabela 

8). Conforme Sparovek (1997), o uso de amostras compostas não possibilita a compreen-

são completa da relação dos atributos químicos do solo com a dinâmica superficial, e os 

resultados mostraram que apesar do magnésio ter apresentado diferenças estatísticas, essas 

diferenças não foram significativas em relação às recomendações de adubação e calagem. 

Para todos os outros elementos analisados a coleta de uma amostra simples foi suficiente 

para representar a área de 10 metros de raio em torno do ponto central da amostra padrão, 

sendo um esforço desnecessário a coleta de oito amostras simples para compor a amostra 

composta. Esse fato representa grande economia de tempo e mão de obra no campo.  

Segundo Guarçoni (2006), a facilidade de coleta de terra com instrumentos moder-

nos e práticos oriundos da agricultura de precisão, amostras simples estão sendo coletadas 

como unidades amostrais, assumindo com grande otimismo que pequenos volumes de terra 

possam representar corretamente seu entorno. Entretanto os resultados obtidos mostraram 

que o esforço em aumentar o número de amostras simples na intenção de aumentar a preci-

são do processo não traz os resultados esperados. Os resultados indicam que a fonte de 

variação mais importante no processo de diagnose da fertilidade através de amostragem de 

terra não é o número de amostras simples coletadas, uma vez que não houve diferença sig-

nificativa entre os resultados de oito trincheiras espaçadas por dez metros nas quais foram 

coletadas oito amostras simples para formar uma composta, com excessão do magnésio. 
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Tabela 8. Comparação de amostras simples e compostas. 

Atributos Quími-
cos 

Profundidade (cm) 
Método- Amos-
tras Compostas  

 e Simples  
  N=32 

Pr>F 

N=32 Tukey a 5% 

0-20 20-40 Simples Com-
posta 

Profun-
didade Metodo 

Método X\ 
Profundi-

dade 
pH, CaCl2 5,63 5,47 5,58 5,53 0,233 0,570 0,542 
M.O. g kg-1 32,35 23,06 28,81 27,50 0,074 0,468 0,295 
P, mg dm-3 15,25 3,44 10,38 8,31 0,077 0,387 0,504 
K, mg dm-3 2,02 A 0,88 B 1,45 1,44 0,045 0,951 0,763 
Ca, mmolc dm-3 32,88 16,25 26,81 22,31 0,076 0,266 0,506 
Mg, mmolc dm-3 10,56 A 6,63 B 9,19 A 8,00 B 0,010 0,033 0,942 

H+Al, mmolc dm-3 21,69 21,31 21,63 21,38 0,742 0,822 0,427 

SB, mmolc dm-3 45,50 23,81 37,56 31,75 0,057 0,205 0,601 

T, mmolc dm-3 67,19 45,13 59,19 53,13 0,081 0,276 0,360 
V, % 66,69 51,31 60,31 57,69 0,051 0,283 0,725 

Argila, % 60,69 A 61,75 B 60,88 61,56 0,037 0,058 0,957 
DMS = Diferença Mínima Significativa. Tukey, α= 0,05. 
OBS: Letras diferentes indicam médias significativamente distintas conforme teste de Tukey a 5% 

 
Existem muitos trabalhos sobre esse assunto e poucos concordam sobre o ta-

manho de área que uma única amostra simples ou composta pode representar com preci-

são. Segundo Raij (1991), os fatores mais importantes na determinação do número de   

amostras simples necessárias para representar uma amostra de terra estão relacionados com 

a homogeneidade dos atributos pedológicos e de fertilidade superficial, não importando o 

tamanho da área a ser representada. Na escala trabalhada o resultado de uma amostra sim-

ples produziu informação suficiente para a tomada de decisão correta sobre estratégia de 

manejo da área. 

 

c) Tipos de instrumentos de coleta de terra (INS) 

 

Para a comparação dos quatro instrumentos de coleta de terra utilizados foi fei-

ta a análise conjunta de experimentos constituídos por duas profundidades de coleta de 

terra, de 0 cm a 20 cm e de 20 cm a 40 cm, com nível de significância de 5% pelo teste de 

Tukey. 
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O trado rosca (TRO) apresentou a maior variação entre todos os instrumentos 

testados, seguido do trado sonda (TSO), ambos com tendências de apresentarem valores 

acima das médias dos outros instrumentos e da trincheira padrão. Os dados mostram que, 

quando há concentração de nutrientes nas camadas superficiais nos solos nos quais são 

coletadas as amostras para análises de rotina dos programas de monitoramento da fertilida-

de em todo o Brasil, o tipo do instrumento de coleta pode alterar os resultados laboratoriais 

em níveis significativos, alterando de forma decisiva as recomendações de adubação e ca-

lagem. Por exemplo, para a área experimental foram calculadas as doses de adubo para o 

plantio de soja da safra 2008/2009, seguindo os critérios de adubação para a região (Lopes, 

1989). As diferenças entre as doses calculadas de adubo formulado (02-20-20) para uma 

área de 40 ha, quando o trado holandês grande foi comparado ao método padrão, foram de 

aproximadamente 20%, representando uma economia de R$ 5.600,00 quando o método 

padrão foi utilizado. 

As diferenças entre instrumentos podem estar relacionadas à dificuldade no 

controle da exatidão da profundidade amostrada, pois a profundidade da marcação externa 

da ferramenta de coleta de amostras não coincide com a espessura de terra efetivamente 

coletada. Isto pode ocorrer pelo fato da ferramenta ficar preenchida com terra antes de a-

tingir a profundidade efetiva de coleta da amostra, situação na qual a quantidade coletada 

varia ao longo da espessura desejada. Temos a contaminação da amostra com terra prove-

niente de da camada acima, e a terra cai no orifício deixado pela ferramenta misturando-se 

ao material coletado na segunda vez que a ferramenta é introduzida no solo (Bacchi et al., 

1996). 

Os instrumentos testados (Tabela 9) apresentaram variações significativas na 

disponibilidade de fósforo e potássio visando adubação, e como são os elementos mais 

importantes nas recomendações de adubação, o instrumento de coleta parece ser uma fonte 

de variação muito importante no processo de diagnose. A disponibilidade fósforo na cama-

da 00 a 20 cm apresentou variações entre os instrumentos que podem alterar a recomenda-

ção de adubação de plantio da área estudada. Na trincheira padrão (TPA) o valor encontra-

do foi de 7 ppm e para o trado rosca (TRO) foi de 14 ppm, que apesar de ser mais rápido e 

prático apresentou variação significativa estatisticamente e significante para fins de aduba-

ção pois as doses recomendadas sofrerão variações que interferem na lucratividade da área. 

Ainda para o fósforo o trado holandês grande (TGR) apresentou os valores médios mais 

próximos aos da trincheira padrão (TPA), sugerindo que esse instrumento pode ser utiliza-
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do para agilizar o trabalho de campo quando a textura e umidade do solo oferecem condi-

ções de uso, pois em áreas arensosas ou de textura média com baixa umidade, o trado ho-

landês não é capaz de coletar terra. Todos os outros instrumentos superestimaram os teores 

de fósforo e potássio, considerando a TPA como método padrão. 

 Isso demonstra que a maneira como as amostras são coletadas interfere na pre-

cisão do processo e nesse contexto, o conhecimento da distribuição vertical dos atributos 

do solo, através de métodos mais precisos nesta determinação, é uma estratégia mais efici-

ente na tomada de decisão de manejo. Métodos de coleta que permitam a retirada de mais 

amostras por unidade de tempo, mas que comprometem a precisão do processo por conta-

minação da amostra com terra das camadas superiores não são os mais confiáveis (Bacchi 

et al., 1996). 

 

d) Variação dos laboratórios de análise de terra 

 

Os resultados das análises de variância de amostras idênticas enviadas para 

cinco laboratórios de análise de terra apresentaram resultados muito distintos sob o ponto 

de vista estatístico. Os parâmetros avaliados tiveram variações acentuadas que resultam em 

diferentes interpretações de resultados, que podem chegar no caso estudado a variar a re-

comendação de adubação para potássio de 0 a 120 kg.ha-1 de K2O, comprometendo a utili-

zação das informações para fins de recomendação de adubação e calagem com alguma 

segurança. A escolha do laboratório e a manutenção de controle de qualidade rotineiro a-

través de amostras padrão, pode ser mais importante na precisão do diagnóstico de fertili-

dade do solo do que todos os outros tipos de fatores de variação como métodos de coleta, 

tipo de instrumentos, treinamento de equipe de campo para utilização dos mesmos e elabo-

ração de grades amostrais georreferenciadas.  

 

 

 

 

 

 



Tabela 8. Comparação dos instrumentos de coleta de terra  

TGR = Trado holandês grande; TPE = Trado holandês pequeno, TRO = Trado rosca, TSO = Trado sonda; TPA = Trincheira padrão. 
DMS = Diferença Mínima Significativa. Tukey, α= 0,05. 
OBS: Letras diferentes indicam médias significativamente distintas conforme teste de Tukey a 5%. 

Atributos Quími-
cos 

Profundidade 
(cm) Método- (Instrumentos de Coleta de Terra) Pr> F 

n=232 n=232 Turkey a 5% 

0-20 20-40 TGR TPE TRO TSO TPA Profundi-
dade Método Método X 

Profundidade 
pH, CaCl2 5,46 A 5,27 5,54 5,28 5,44 5,37 5,34 0,005 0,117 0,788 

M.O. g kg-1 31,58 A 22,66 B 25,30 28,40 27,17 26,95 27,21 <0,0001 0,338 0,599 

P, mg dm-3 15,70 A 3,91 B 7,25 B 12,30 AB 14,56 A 13,15 AB 8,82 
AB <0,0001 0,027 0,817 

K, mg dm-3 2,07 A 1,03 B 1,42 B 1,80 AB 2,11 A 1,83 AB 1,44 B <0,0001 0,018 0,863 

Ca, mmolc dm-3 30,35 A 14,12 B 25,85 26,60 27,11 22,25 20,63 0,001 0,278 0,093 

Mg, mmolc dm-3 9,59 A 5,82 B 9,00 8,20 9,78 8,00 7,19 0,001 0,119 0,183 

Al, mmolc dm-3 0,13 A 0,30 B 0,20 0,25 0,28 0,20 0,21 0,010 0,830 0,907 

H+Al, mmolc dm-3  23,34 22,77 20,25 24,10 22,00 21,80 23,57 0,346 0,104 0,525 

SB, mmolc dm-3 42,05 A 21,07 B 36,30 36,60 39,06 31,20 29,34 0,001 0,225 0,097 

T, mmolc dm-3 65,39 A 43,84 B 56,55 60,70 61,06 53,90 52,92 0,000 0,227 0,062 

V, % 62,39 A 46,36 B 58,40 55,70 61,83 57,20 52,44 0,001 0,113 0,461 

m, % 0,61 A 2,34 B 1,85 1,40 1,67 1,10 1,47 0,005 0,864 0,856 
Argila, % 60,15 A 62,09 B 62,60 A 61,50 AB 61,60 AB 61,60 AB 60,75 B 0,001 0,025 0,970 
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Na (Tabela 10) pode-se perceber que o laboratório 1 (Lab1), considerado pa-

drão, apresentou a menor variação comparados aos outros laboratórios, e apresentou a me-

lhor relação com o banco de dados de fertilidade de seis safras seguidas na área estudada, 

mostrando bastante coerência com a realidade. Os Lab 4 e Lab 5 apresentaram resultados 

analíticos muito diferentes do Lab 1 e foram responsáveis pela maior variação em relação 

ao Lab 1. O Lab 6 mostrou a melhor relação com os resultados do Lab 1, mostrando coe-

rência entre os resultados. 

Segundo Brunetto et al. (2005), solos que apresentam o nível de potássio acima 

de 1,0 mmolc.dm-3 tem baixa probabilidade de responderem à adubação potássica. Em um 

exemplo prático da importância da escolha do laboratório foi feito o cálculo da dose neces-

sária de potássio para nutrição da soja esperando produtividade de 3.000 kg.ha-1 de grãos, 

as doses foram 0 (zero) kg.ha-1 de K2O quando avaliado o resultado do Lab 5 e 80 kg.ha-1 

de K2O para o Lab 3, representando diferença de R$ 8.640,00 na compra do cloreto de 

potássio com os preços atuais, o que pode comprometer o lucro da área em anos de baixo 

rendimento. Para a mesma área a recomendação de calagem também apresentou diferenças 

elevadas, pois ao utilizar o método da elevação da saturação por bases conforme Raij 

(1991), calculado para elevar a saturação para 80% e estimando o P.R.N.T. do calário em 

85%, a dose de calcário foi de 1,2 t.ha-1 para o Lab 1, e 2,20 t.ha-1 para o Lab 4, represen-

tando diferença de R$ 2.400,00. O custo médio do serviço de coleta de terra, interpretação 

dos dados e recomendação de adubação e calagem em uma área de 40 ha é de aproxima-

damente R$ 1.000,00 nos preços atuais. 
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Tabela 9. Comparação entre laboratórios de análises de terra. 

Atributos  
Químicos 

Método- Diferentes laboratórios para a mesma amostra 
n= 18 Pr > F 

LAB 1 LAB 2 LAB 3 LAB 4 LAB 5 LAB 6 Turkey a 
5% 

pH,  
CaCl2 

5,40 A 5,36 A 5,43 A 4,83 B 5,16 AB 5,36 A 0,004 

M.O.,  
g kg-1 33,66 A 25,66 B 22,33 B 21,00 B 27,33 AB 26,00 B 0,001 

K, 
 mg dm-3 2,60 B 1,33 B 1,13 B 1,67 B 6,67 A 1,47 B <0,0001 

Ca, 
 mmolc dm-3 26,67 B 19,00 C 17,00 C 20,66 BC 41,00 A 35,33 A <0,0001 

Mg, 
 mmolc dm-3 10,33 A 6,67 BC 5,33 C 7,00 BC 6,67 BC 7,33 B <0,0001 

H+Al, 
 mmolc dm-3 22,33 ABC 17,33 C 21,33 BC 32,00 BA 31,67 BA 34,00 A 0,003 

SB, 
 mmolc dm-3 39,67 B 27,00 C 23,00 C 29,33 C 54,33 A 44,33 B <0,0001 

T, 
 mmolc dm-3 62,00 B 44,33 C 44,00 C 61,33 B 81,00 A 66,33 B <0,0001 

V, 
 % 63,67 AB 60,00 ABC 51,33 BC 47,67 C 61,00 AB 66,00 A 0,002 

DMS = Diferença Mínima Significativa. Tukey, α= 0,05. 
OBS: Letras diferentes indicam médias significativamente distintas. 
 

Além da avaliação da variação dos seis laboratórios estudados foi feito um teste 

temporal entre dois laboratórios de análise de rotina realizado entre fevereiro de 2005 e 

junho de 2008, para os quais foram enviadas semanalmente amostras padrão (coletadas em 

um mesmo local e condicionadas em um tambor de 200 L). Foram calculados a média, 

análise de variância (ANOVA) da média, de homogeneidade da variância (Levene’s), des-

vio padrão da média, e intervalo de confiança da média (95% de probabilidade) de amos-

tras dos laboratórios 1 (Lab 1) com 151 repetições e laboratório 2 (Lab 2) com 53 repeti-

ções. Espera-se que a distribuição dos valores seja diferente quando amostras são enviadas 

para laboratórios diferentes. Para os dois laboratórios estudados alguns valores apresenta-

ram diferenças significativas, provavelmente pela grande quantidade de dados (n). Entre-

tanto, para utilização dos dados visando adubação e calagem as diferenças não foram signi-

ficativas, ou seja, a variação encontrada entre os dois laboratórios não alteraria a recomen-
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dação. O Lab 1 apresentou variação maior que o Lab 2, indicando que o controle de quali-

dade de laboratórios de análises de terra, através de amostras padrão enviadas periodica-

mente ao laboratório pode ajudar na detecção de possíveis variações decorrente de erros 

metodológicos, por exemplo. O Lab 2 revelou menor desvio padrão para todos os atributos, 

apesar das diferenças não significativas (Tabela 11). Quando os laboratórios possuem con-

trole de qualidade e apresentam constantemente variação baixa nos resultados, a escolha 

desses laboratórios em trabalhos envolvendo recomendações de adubação e calagem, seja 

utilizando conceitos de agricultura de precisão ou não, a fonte de variação mais importante 

no processo de diagnose de fertilidade visando adubação e calagem pode ser conhecida e 

controlada, reduzindo bastante os erros nas recomendações. 
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Tabela 10. Análise de variância temporal para dois laboratórios diferentes. 

 
*n para Lab 1 = 151; Lab 2 = 53

Atributos  
Químicos 

Média 

 
Anova 
Md. 

 
Desvio Padrão 

da Média 

 Intervalo de Confiança (95%)  Homogeinedade 
Da 

 Variância 
   Superior  Inferior  

Pr > F 
LAB 1 LAB 2  Pr > F  LAB 1 LAB 2  LAB 1 LAB 2  LAB 1 LAB 2  

pH, CaCl2 5,27 5,44  <0,01  0,14 0,06  5,30 5,46  5,35 5,42  0,01 

M.O. g kg-1 28,88 25,02  <0,01  4,48 0,54  29,60 25,17  28,16 24,87  0,02 

P, mg dm-3 12,03 12,17  0,74  30,1 1,16  12,51 11,54  12,49 11,85  <0,01 

K, mg dm-3 7,69 6,10  <0,01  1,48 0,25  7,93 7,45  6,17 6,03  <0,01 

Ca, mmolc dm-3 45,66 46,38  0,50  7,7 1,72  46,90 44,42  46,85 45,90  <0,01 

Mg, mmolc dm-3 13,01 12,36  0,07  2,54 0,59  13,42 12,60  12,52 12,20  <0,01 

H+Al, mmolc dm-3 30,49 26,74  <0,01  6,47 1,30  31,53 29,45  27,10 26,38  <0,01 

S*, mmolc dm-3 6,94 6,22  0,46  4,02 0,94  7,69 6,19  6,69 5,75  0,21 

SB, mmolc dm-3 66,37 63,65  0,08  10,04 8,26  67,99 64,75  65,93 61,37  0,48 

T, mmolc dm-3 96,00 91,47  0,02  13,63 2,79  98,20 93,81  92,24 90,70  0,04 

V, % 68,54 70,89  <0,01  6,3 1,04  69,55 71,17  70,60 70,60  <0,01 
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3.7 ANÁLISES GEOESTATÍSTICAS 
 

Segundo Burrough (1998), a teoria sobre variabilidade espacial assume que 

qualquer variável pode ter sua variação expressa como a soma de três componentes mais 

importantes: (a) Componente estrutural, que tem a média ou tendência constantes; (b) 

Randômico, correlacionado espacialmente e que representa a variação regional; (c) Sem 

correlação espacial com erros ao acaso ou de variações oriundas de metodologias erradas 

que não estão relacionadas a área (Figura 21). 

 

 

 
Figura 21. Tipos de variação encontrada. Adaptado de Burrough (1998). 

 

 

A partir dos semivariogramas ajustados os parâmetros de variação foram calcu-

lados: o efeito pepita, a variação casual não captada, a porcentagem desse efeito (pepi-

ta/patamar), o patamar (C1), valor que revela quando as variações passam a ser constantes 

e o alcance (m), que é a distância entre pontos de coleta de amostras que limita uma região 

dentro da qual os dados amostrados podem ser usados em programas interpoladores como 

aqueles que utilizam a krigagem, ou seja, a estimativa de valores em pontos não amostra-

dos pode ser feita com esse tipo de ferramenta computacional. 
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Segundo Cambardella (1994) a variabilidade espacial pode ser expressa pelo 

cálculo da razão de dependência espacial (RD), que é a proporção em percentagem do efei-

to pepita em relação ao patamar (C1) e as dividiu em três classes: Dependência forte < 25 

%; Dependência moderada de 26% a 75 %; Dependência fraca > 75%. Na camada 0 cm a 

20 cm a matéria orgânica e o teor de argila mostram os menores valores do efeito pepita, 

com razão de dependência de 15% e 31%, apresentaram patamares elevados no semivario-

grama e alcance elevado, concordando com resultados de Corá et al. (2004) que esses atri-

butos revelam dependência espacial forte. No caso do pH, cálcio, o efeito pepita foi mais 

elevado com razão de dependência em torno de 75 % mostrando dependência espacial mo-

derada a forte revelando um alcance mais curto e indicando que pouca variação pode ser 

explicada com a metodologia utilizada. Os demais elementos analisados, fósforo, potássio, 

magnésio, soma de bases, capacidade de troca de cátions e saturação por bases apresenta-

ram variogramas que revelam razão de dependência maior que 75%, revelando fraca de-

pendência, inviabilizando os dados para fins de krigagem para estimativa de pontos não 

amostrados. Nesse caso vale afirmar que a utilização da média de todas as amostras seria 

mais indicado do que a interpolação dos dados, uma vez que essa técnica não melhora a 

representação da variação dos resultados de forma eficiente, e provavelmente resultaria 

numa recomendação muito semelhante (Tabela 12). 

 

Tabela 11. Análise geoestatística da fertilidade do solo da camada 0 cm a 20 cm. 

Variável Profundidade 0-20 cm 
Efeito Pepita Patamar Pepita (%) Alcance (m) 

pH, CaCl2 0,09 0,12 76 171 
M.O. g kg-1 3,75 24,31 15 427 
P, mg dm-3 62,25 74,32 84 171 
K, mg dm-3 0,85 1,06 80 228 
Ca, cmolc dm-3 77,00 103,95 74 228 
Mg, cmolc dm-3 7,71 8,18 82 342 
SB, cmolc dm-3 137,70 162,47 85 154 
T, cmolc dm-3 96,00 113,58 85 285 
V, % 107,90 128,47 84 228 
Argila, g dm-3 4,80 15,64 31 300 

 

Dos três tipos de variância, casual, regional e tendência ou global, os métodos 

utilizados podem captar variações para a camada de 0 cm a 20 cm até 70 m, a variação 

regional de 70 m a 350 m, e para a camada de 20 cm a 40 cm uma variação casual de 70 m 

e regional de 70 m a 450 m. Na camada 20 cm a 40 cm observou-se que para a matéria 
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orgânica a dependência espacial diminuiu entrando na classe moderada e a argila teve 

comportamento inverso, aumentou a dependência espacial, com valores reduzidos de efeito 

pepita, patamares elevedos no semivariograma, obedecendo comportamentos mais regio-

nais, ligados aos tipos de solos e relevo. Com excessão da saturação por bases que aumen-

tou a dependência espacial os demais mantiveram ou diminuiram a razão de dependência, 

revelando efeito pepita elevado, apresentando comportamento semelhante a camada 0 cm a 

20 cm. Para todos os elementos o alcance teve aumento considerado elevado, provavel-

mente por alcançar horizontes pedológicos que explicam melhor a variação da produtivi-

dade da soja do que e as análises de terra superficiais (Tabela 13). 

 

Tabela 12. Análise geoestatística da fertilidade do solo da camada 20 cm a 40 cm. 

Variável Profundidade 20- 40 cm 
Efeito Pepita Patamar Pepita (%) Alcance (m) 

pH, CaCl2 0,11 0,15 70 228 
M.O. g kg-1 7,40 19,11 39 455 
P, mg dm-3 1,29 1,46 88 455 
K, mg dm-3 0,35 0,41 84 342 
Ca, cmolc dm-3 30,71 36,05 85 389 
Mg, cmolc dm-3 3,60 3,96 91 750 
SB, cmolc dm-3 51,85 60,82 85 462 
T, cmolc dm-3 36,00 44,03 82 488 
V, % 108,00 149,69 72 433 
Argila, g dm-3 3,05 17,93 17 456 
 

Outros trabalhos sobre a correlação de relevo com os solos e produtividade das 

culturas demonstram que a ênfase no conhecimento desses atributos pode explicar melhor 

as variações encontradas nas áreas estudadas (Bouma, 1999). Segundo Souza (2008), as 

formas de relevo, convexa ou côncava, tem influência direta na variabilidade de atributos 

do solo e no fluxo de água da área. Os mesmos autores apresentaram mapas de fertilidade 

gerados a partir de amostras coletadas em grades regulares, seguindo conceitos de agricul-

tura de precisão, que foram comparados com mapas de produtividade da cana-de-açúcar 

dados, não revelando nenhuma relação entre a fertilidade superficial do solo e a produtivi-

dade de cana-de-açúcar. 

A comparação dos mapas de produtividade e o pedológico indicam que existe 

uma evidente correlação entre a produtividade da soja e o tipo de solo, concordando com 

os dados de Souza (2008) (Figura 22). 
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Figura 22. Comparação entre o mapa de produtividade e o de solos. 

 

Na análise dos dados dos resíduos dos tipos de solos na camada superficial 0 cm 

a 20 cm, verificou-se que com excessão do potássio, que não sofreu alteração, para os de-

mais elementos a remoção das tendências não teve efeito positivo na melhoria da avaliação 

de variação, indicando que na camada superficial os elementos analisados apresentaram 

baixa correlação com os tipos de solos do ensaio. As variações elevadas encontradas po-

dem estar ligadas às formas de aplicação e distribuição dos elementos no campo (Mallarino 

& Borges, 2006) (Tabela 14). 

 

Tabela 13. Remoção das tendências para tipo de solo da camada 0 cm a 20 cm. 

Variável Tipo de Solo - (0-20 cm) 
Efeito Pepita Patamar Pepita (%) Alcance (m) 

pH, CaCl2 0,10 0,12 85 228 
M.O. g kg-1 7,34 17,05 43 360 
P, mg dm-3 64,79 71,05 90 171 
K, mg dm-3 0,84 1,05 80 245 
Ca, cmolc dm-3 88,35 92,77 95 171 
Mg, cmolc dm-3 7,95 8,16 98 80 
SB, cmolc dm-3 148,79 151,33 98 171 
T, cmolc dm-3 90,21 92,45 98 171 
V, % 126,10 127,25 99 228 

 

Com a remoção das tendências na camada 20 cm a 40 cm, o pH e a matéria or-

gânica não tiveram ganhos na captação das variações, entretanto para fósforo, potássio, 

cálcio e magnésio os ganhos de captação indicam que a idéia de considerar os atributos 

pedológicos na interpretação dos dados de análises de solo aumenta a precisão do trabalho. 
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Para soma de bases e saturação por bases apesar da diminuição da captação de variação, os 

alcances foram aumentados significantemente (Tabela 15). 

 

Tabela 14. Remoção das tendências para tipo de solos camada 20 a 40 cm. 

Variável Tipo de Solo- (20- 40 cm) 
Efeito Pepita Patamar Pepita (%) Alcance (m) 

pH, CaCl2 0,10 0,15 67 228 
M.O. g kg-1 9,15 14,60 63 382 
P, mg dm-3 1,23 1,42 87 490 
K, mg dm-3 0,33 0,41 80 228 
Ca, cmolc dm-3 29,97 36,04 83 228 
Mg, cmolc dm-3 3,20 3,94 81 228 
SB, cmolc dm-3 54,29 60,09 90 821 
T, cmolc dm-3 31,45 36,07 87 119 
V, % 123,00 148,73 83 600 

 

Os elementos de maneira isolada (cátions e ânions) não apresentaram estrutura 

de variação semelhantes a da produtividade, pois seu comportamento é afetado por fatores 

que ou aumentam sua variação casual ou impingem fatores de variação de distância mais 

curta que não incidem sobre a produtividade e sobre os indicadores mais integradores da 

variação dos atributos do solo (MO e argila). Portanto, visando a amostragem em grades 

(grade), com pontos georreferenciados nas dimensões do ensaio, faz sentido utilizar essa 

metodologia para matéria orgânica, argila e pH. Em alguns casos pode não fazer sentido 

para potássio, cálcio e magnésio, e para o fósforo a média é a melhor forma de representar 

as variações encontradas. 

No caso destes elementos, e considerando que a tendência global existe e está 

associada ao tipo de solo, talvez a divisão da paisagem primeiramente, considerando solo e 

relevo, a coleta de algumas amostras compostas georreferenciadas e representada em ma-

pas de solos e modelos digitais de terreno, torna a recomendação de fertilização mais segu-

ra do que a coleta de amostras em grade regular e o uso de interpoladores globais, como 

mínima curvatura por exemplo. O número de amostras neste caso pode ser estimado pela 

variância total, procurando representar a média com um erro padrão determinado. 

De maneira semelhante aos tipos de solos, foi feita a remoção da tendência dos 

dados por classes de produtividade da soja (Tabelas 16 e 17). Como a produtividade apre-

sentou efeito regional pronunciado, acompanhando as tendências da matéria orgânica e 

argila, este componente parece ser importante na definição deste parâmetro das culturas. 

Provavelmente, a concentração de matéria orgânica e a porcentagem de argila do solo se-
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jam os principais fatores relacionados a produtividade pois apresentaram semivariogramas 

semelhantes. 

 

Tabela 15. Remoção das tendências para produtividade da soja camada 0 cm a 20 cm. 

Variável Produtividade da Soja- (0-20 cm) 
Efeito Pepita Patamar Pepita (%) Alcance (m) 

pH, CaCl2 0,10 0,12 87 285 
M.O. g kg-1 10,50 20,81 50 398 
P, mg dm-3 67,50 74,27 91 171 
K, mg dm-3 0,75 0,97 77 240 
Ca, cmolc dm-3 82,71 98,32 84 188 
Mg, cmolc dm-3 6,37 7,53 85 320 
SB, cmolc dm-3 144,00 159,68 90 114 
T, cmolc dm-3 99,00 109,45 90 171 
V, % 104,00 126,79 82 228 

 

Tabela 16. Remoção das tendências para produtividade da soja camada 20 cm a 40 cm 

Variável Produtividade da Soja- (20- 40 cm) 
Efeito Pepita Patamar Pepita (%) Alcance (m) 

pH, CaCl2 0,10 0,12 85 228 
M.O. g kg-1 7,31 16,99 43 534 
P, mg dm-3 1,15 1,38 83 456 
K, mg dm-3 0,88 1,06 83 342 
Ca, cmolc dm-3 88,00 103,91 85 228 
Mg, cmolc dm-3 3,47 3,94 88 171 
SB, cmolc dm-3 54,90 60,50 91 640 
T, cmolc dm-3 84,00 113,59 74 228 
V, % 119,60 128,47 93 171 

 

As classes de produtividade escolhidas para separar os dados para remoção da 

tendência estão apresentadas na (Tabela 18). 

 

Tabela 17. Classes de produtividade da soja. 

Produtividade da Soja Mínimo Máximo Número de 
Ponos Porcentagem Kg ha-1 

Classe 1 Baixa 2520 3300 23 29,87 % 
Classe 2 Média 3300 3500 22 28,57 % 
Classe 3 Alta 3500 4315 32 41,56 % 

 

Os parâmetros estudados mostraram que cada elemento analisado se comporta 

espacialmente diferentemente dos demais na mesma amostra, indicando que o agrupamen-

to de variáveis regionais que exercem maior influência na produtividade das culturas, refle-
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te em ganho de qualidade e precisão na coleta de terra georreferenciada na avalição da fer-

tilidade do solo visando adubação. A idéia de fazer uma grade amostral, com espaçamento 

entre os pontos variando em função do elemento que precisamos analisar, ou ainda, esco-

lher qual elemento deve ser analisado em cada desenho amostral ainda é muito incipiente, 

embora os dados mostrem que a tendência do desenvolvimento da pesquisa em agricultura 

de precisão seja por esse caminho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 CONCLUSÕES 

 

• Como a produtividade apresenta efeito regional pronunciado, acompanhando os índi-

ces mais integradores das variações encontradas, como a matéria orgânica, a argila e 

os componentes pedológicos, esses componentes parecem ser importantes na defini-

ção do rendimento das culturas e provavelmente sejam os principais fatores espaci-

almente relacionados à produtividade. 

• Os elementos de maneira isolada não apresentam estrutura de variação semelhante a 

da produtividade, seu comportamento é afetado por fatores que ou aumentam sua va-

riação casual ou impingem fatores de variação de distância mais curta que não inci-

dem sobre a produtividade e sobre os indicadores mais integradores do solo, como 

matéria orgânica e argila, revelando a necessidade de um tratamento espacial indivi-

dualizado dos elementos analizados, com estratégias de amostragem e interpolação 

dos resultados diferentes para cada elemento de interesse. 

• Visando amostragem de solo para fins de adubação e calagem utilizando conceitos de 

agricultura de precisão para geração de mapas de aplicações em taxas variáveis, a e-

laboração de grade georreferenciada nas dimensões do ensaio deve ser feita a partir 

da divisão da paisagem por solos e relevo, considerando a tendência global observada 

ligada ao tipo de solo, matéria orgânica e argila. A elaboração de um grid regular se-

guido de coleta de amostras de terra e interpolação dos resultados pode ser realizada 

nesse método para apenas alguns atributos como a matéria orgânica e argila, e para os 

demais uma amostra composta de toda a área, representando a média da área seria 

mais indicado para evitar os gastos execessivos com análises laboratoriais. 

• A concentração de nutrientes disponíveis na camada 0 cm a 10 cm em uma área cul-

tivada há seis anos em plantio direto decresce significativamente nas camadas de 10 

cm a 20 cm e de 20 cm a 40 cm, e a amostragem na camada de 0 cm a 20 cm apenas 

não é capaz de reconhecer a real distribuição vertical dos nutrientes no perfil do solo. 
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• A coleta de oito amostras simples para composição de uma amostra composta revela-

se um procedimento desnecessário no ganho de precisão na estimativa dos parâme-

tros químicos do solo no entorno do local da retirada da amostra, quando comparado 

ao método de coleta de apenas uma amostra simples. 

• Os instrumentos utilizados nas coletas de terra para fins de amostragem visando adu-

bação e calagem podem causar variações significativas estatisticamente e significan-

tes no que se refere ao custo de insumos, e a escolha destes mostra-se ser um fator de 

variação muito importante no processo de diagnose da fertilidade do solo. 

• Das fontes de variações estudadas a escolha do laboratório é a que mais contribui pa-

ra as variações totais encontradas no estudo. 
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