
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 
CÂMPUS DE CHAPADÃO DO SUL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA 
 

 

 

 

Luiz Claudio Rodrigues 

 

 

CORRELAÇÕES GEOESTATICAS ENTRE PRODUTIVIDADE DE SOJA E 
ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CHAPADÃO DO SUL – MS 
2019 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 
CÂMPUS DE CHAPADÃO DO SUL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA 
 

 

 

Luiz Claudio Rodrigues 

 

CORRELAÇÕES GEOESTATICAS ENTRE PRODUTIVIDADE DE SOJA E 
ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Cassiano Garcia Roque 
 

 

 

 

Dissertação apresentada à 
Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, para obtenção do 
título de Mestre em Agronomia, área 
de concentração: Produção Vegetal.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CHAPADÃO DO SUL – MS 
2019  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      DEDICATÓRIA 

 

Dedico a Deus, por tudo que aconteceu até hoje na minha vida, por ter me dado 
força na horas mais difíceis, e nos meus momentos de fraqueza e por ter colocado 
as pessoas certas nos momentos certos na minha caminhada, pois sem essas 
pessoas, teria ficado muito mais difícil pra mim terminar essa jornada. 

 



 

 

 

 

 

 AGRADECIMENTOS 
 

 

 Agradeço ao meu pai José e minha mãe Maria, por terem me ensinado como 
tentar ser uma boa pessoa e fazer o bem acima de tudo; 

 Ao meu avô Pedro, e minha avó Ana, por terem me dado mais carinho que eu 
merecia, e é por isso que eu sinto a falta deles até hoje; 

 As minhas tias Ana Clara e Maria Helena, por terem me sustentado nos 
momentos mais difíceis da minha vida; 

 A minha esposa Ana Maria por me entender e me dado apoio quando eu mais 
precisei; 

 Aos meus filhos Rodrigo, Marina e Vinícius por terem me suportado nas 
minhas horas mais difíceis; 

 Ao produtor e amigo Vinícius Terin, por ter me dado a oportunidade de 
trabalho, e apoio na minha decisão de seguir no caminho do conhecimento, no 
momento mais decisivo da minha carreira profissional; 

 Meus sinceros agradecimentos também ao professor Dr. Morel Passos e 
Carvalho e ao professor Dr. Cassiano Garcia Roque, pela paciência e disposição em 
sempre me orientar nessa jornada; 

 Aos colegas Muller de Pádua e Othon Gondin, pela ajuda na elaboração 
desse trabalho; 

 A UFMS/Câmpus de Chapadão do Sul pela oportunidade de cursar o 
programa de mestrado em agronomia. 

 Aos Professores do curso de Mestrado do Câmpus de Chapadão do Sul pelo 
aprendizado transmitido. 

 A Todos que diretamente e indiretamente contribuíram neste período de 
minha vida.  



 

 

 

 

 

 

EPÍGRAFE 

 

“Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, lembrai-vos de que as 

grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível.” 

 

 Charles Chaplin 



 

 

 

 

 

RESUMO 

 

RODRIGUES, Luiz Claudio. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.  
Correlações geoestaticas entre produtividade de soja e atributos químicos do solo 
Professor Orientador: Cassiano Garcia Roque. 

Conhecer os efeitos dos atributos químicos  do solo sobre a produtividade agrícola 
deve ser a base para que seja definido um adequado manejo ao sistema de 
agricultura de precisão. Durante o ano agrícola de 2017/2018, no município de 
Chapadão do Céu, GO, objetivou-se analisar a variabilidade espacial de atributos 
químicos do solo em relação a produtividade, em um Latossolo Vermelho distrófico 
típico cultivado com soja sob o sistema de semeadura direta. Foi instalada a malha 
de amostragem para a coleta de dados numa área de 22 ha, com 99 pontos 
amostrais, distantes um do outro em 45 m. Foram determinados os teores matéria 
orgânica, P (resina), K+, Ca+2, Mg+2, H++Al+3, Al+3, valores de pH, soma de bases, 
capacidade de troca catiônica, saturação por bases e produtividade na profundidade 
de 0-0,0 a 0,20 m. A maior parte dos atributos pesquisados apresentaram 
dependência exponencial, sendo possível modelar seus respectivos 
semivariogramas, com predominância do modelo exponencial O menor valor do 
alcance foi de 17,4 m para os teores de P, indicando assim a menor distância na 
qual os atributos estão relacionados entre si, e 435,2 m para o maior valor que foi a 
MO. As maiores produtividades foram obtidas nas regiões com maiores teores de 
MO e CTC. 
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ABSTRACT 
 

RODRIGUES, Luis Claudio. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 
Geostatistics correlations between soybean yield and soil chemical attributes 
Author: Luiz Claudio Rodrigues.  
Adviser: Cassiano Garcia Roque. 
 

Knowing the effects of soil chemical attributes on agricultural productivity should be 
the basis for an adequate management of the precision farming system. During the 
agricultural year of 2017/2018, in the municipality of Chapadão do Céu, GO, the aim 
was to analyze the spatial variability of soil chemical attributes in a typical Dystrofic 
Red Latosol cultivated with soybean under direct seeding system. The sampling 
mesh was installed to collect data in an area of 22 ha, with 99 sampling points, 
distant from each other 45 m. It was evaluated the organic matter, P (resin) , pH, K +, 
Ca + 2, Mg + 2, H + Al + 3, Al + 3, sum of bases, cation exchange capacity, base 
saturation, and productivity. Most of the attributes were exponentially dependent, and 
it was possible to model their respective semivariograms, with predominance of the 
exponential model. The lowest value of the range was 17.4 m for the P (resin) 
contents, thus indicating the shortest distance in which the attributes are related 
among them, and 435.2 m for the highest value that was MO. The highest yields 
were obtained in the regions with higher OM and CTC contents. 

 

KEY-WORDS: Glycine max, Spatial variability, direct seeding system. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

A cultura da soja (Glycine max (L) Merril) ocupa posição de destaque na 

agricultura brasileira. O fato é que, ao longo da últimas décadas observa-se um 

gradativo crescimento de produtividade e expansão da área plantada, impulsionando 

um aumento de produção da cultura. A globalização da economia, combinada ao 

aumento gradativo do custo de produção e a forte pressão pela qualidade ambiental, 

tem exigido do  setor produtivo uma cultura de sustentabilidade com manutenção de 

níveis de competitividade internacionais. Desta forma, a eficiência agrícola torna-se, 

cada vez mais, um pré- requisito para a sobrevivência e permanência do produtor 

neste setor. (GUEDES FILHO, 2009). 

As regiões que tiveram o cerrado como vegetação nativa, onde estão 

localizados grande parte dos solos agricultáveis do Brasil, merecem grande atenção. 

Classificados normalmente como Latossolos, os solos de Cerrado são bastante 

intemperizados, apresentam baixa fertilidade natural e elevada acidez ao longo de  

todo o perfil, tornando-se necessário que os mesmos sejam manejados, corrigidos e 

adubados adequadamente, para que possibilitem produtividades compensadoras 

(LOPES, 1984). 

 Em estado natural, o solo apresenta ótimas características físicas, porém 

à medida que vai sendo submetido ao uso agrícola, passa a apresentar alterações, 

geralmente desfavoráveis ao desenvolvimento adequado das plantas O surgimento 

de novas tecnologias, nas últimas décadas, têm promovido significativas 

contribuições à produção agrícola. Destacam-se o sistema de semeadura  direta,  e 

a da agricultura de precisão (AP), sendo que a primeira, principalmente em relação 

ao controle da erosão e a segunda, ao uso racional de insumos. O emprego 

conjunto têm propiciado incrementos de produtividade nas culturas e redução dos 

impactos ambientais (GUEDES FILHO, 2009). 

Através da deposição continuada de restos vegetais sobre a superfície do 

solo e o não revolvimento, o sistema de semeadura direta, pode promover melhoria 

da qualidade estrutural do solo e conservação da água, além de suprimir a 

população de plantas invasoras.  
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O manejo conservacionista do solo é a base de sustentação dos sistemas 

agrícolas. A insustentabilidade do preparo convencional, estimulou os agricultores a 

adotar o sistema de semeadura direta na palha, introduzido inicialmente como uma 

alternativa para o controle da erosão nas lavouras do Sul do Brasil, esse sistema 

teve rápida expansão na condição de solos tropicais. Dentre os principais obstáculos 

que o sistema enfrenta nas áreas de Cerrado, pode ser destacado a baixa produção 

de palha durante o período de entressafra. Essa baixa produção de palha é 

essencialmente associada com períodos de seca que ocorrem, normalmente entre 

abril e setembro. (COSTA & THOMAS, 2010). 

Reverter a situação de pouca adição da MO constitui o primeiro passo 

para que o sistema de semeadura direta resulte em maior qualidade. Entre as 

diversas plantas de cobertura que vêm sendo utilizadas no Cerrado, o milheto, o 

sorgo e a brachiaria, tem se destacado como boas produtoras de palha (RESCK et 

al., 2000). 

A variabilidade espacial dos atributos dos solos é resultado de processos 

pedogenéticos e pode ser demonstrado por resultados dos levantamentos de 

análises dos solos, bem como pelas diferenças encontradas na produções das 

plantas (SILVA et al., 2010)  

Recentemente pesquisadores da área agronômica estudavam a 

variabilidade dos atributos do solo por meio da estatística clássica, a qual 

pressupões que as observações de um dado atributo são independentes entre si, 

desconsiderando sua localização na área. Neste caso, os experimentos foram 

conduzidos para minimizar o impacto da variabilidade espacial, sendo ignorado o 

fato de que as observações podem ser espacialmente dependentes. (SILVA et al., 

2010) 

A geoestatistica tem se mostrado de grande utilidade na ciência do solo 

para caracterizar e estudar a variação espacial de seus atributos. Assim ao se 

estudar a fertilidade de um solo, há de se fazer um levantamento completo da 

mesma e caracterterizar sua variabilidade espacial. Neste contexto, a utilização de 

variogramas e métodos de interpolação, como a krigagem, definem o grau de 

dependência no espaço de uma grandeza medida e o domínio de cada amostragem. 

O principal efeito da adoção do sistema de semeadura direta na palhada em relação 

à variabilidade espacial pode ser observado para os atributos químicos do solo, uma 
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vez que neste sistema há preparo do solo (aração e gradagem). (MANZIONE, 

RODRIGUES, ZIMBACK, 2002) 

A AP, por sua vez, envolve o levantamento e processamento de 

informações detalhadas e georreferenciadas dos atributos do solo e da 

produtividade  de uma área de cultivo, visando definir estratégias de manejo mais 

eficientes e adequadas.A AP busca uma prática agrícola mais eficiente, com 

otimização de seus recursos, e que cause menor dano ao meio ambiente.(MOLIN, 

1997) 

Neste contexto, a intervenção localizada e a aplicação em taxa variada 

passam a ser as peças centrais da AP, diferenciando-a do sistema de manejo 

tradicional, que tem decisões, recomendações e intervenções simplificadas, válidas 

para grandes extensões de áreas a partir de diagnósticos médios. Este modelo 

tradicional porém, tem sido muito questionado, principalmente devido à necessidade 

de melhorar o gerenciamento dos fatores de produção e uso racional dos insumos. A 

AP já de início proporciona um maior detalhamento de informações pela maior 

intensidade amostral (MOLIN, 2001; PONTELLI, 2006).  

A aplicação uniforme de insumos, tais como fertilizantes, corretivos e 

agroquímicos, pode resultar em excesso de aplicação sobre determinadas áreas da 

lavoura e falta em outras. Este desequilíbrio provoca diminuição da eficiência da 

fertilização bem como pode causar problemas de poluição de lençóis freáticos 

devido à lixiviação do fertilizante não utilizado pela cultura. Além disso, o uso 

excessivo de corretivos e fertilizantes pode fazer com que a planta absorva 

nutrientes acima de suas exigências, levando a uma limitação de produtividade pelo 

excesso do mesmo na planta (CHEN et al., 2004; Serra, 2008). 

Diante do exposto, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de 

avaliar a variabilidade espacial de atributos químicos do solo, a produtividade da 

soja e sua dependência espacial como base a estatística descritiva e a 

geoestatística. Para determinar as correlações existentes entre os atributos do solo 

e a produtividade da cultura da soja realizou-se a análise de correlação linear de 

Pearson. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 A cultura da soja no cerrado 
 

A soja (Glycine max (L) Merril ) que hoje cultivamos é muito diferente dos seus 

ancestrais, que eram plantas rasteiras que se desenvolviam na costa leste da Ásia, 

principalmente ao longo do Rio Yangtse, na China. . Sua evolução começou com o 

aparecimento de plantas oriundas de cruzamentos naturais entre duas espécies de 

soja selvagem que foram domesticadas e melhoradas por cientistas da antiga China. 

Sua importância na dieta alimentar da antiga civilização chinesa era tal, que a soja, 

juntamente com o trigo, arroz, centeio e millet, éra considerada um grão sagrado, 

com direito a cerimoniais  ritualísticos na época do plantio e da colheita (EMBRAPA, 

2017). 

A soja é a mais importante oleaginosa cultivada no mundo. O Brasil é o 

segundo maior produtor mundial da soja, atrás apenas dos EUA. Na safra 

2016/s017, a cultura ocupou uma área de 33,89 milhões de hectares, totalizando 

uma produção de 113,923 milhões de toneladas, com a expressiva produtividade 

média de 3273 kg/ha. Os Estados brasileiros com maior produção em 2017 foram 

Mato Grosso, com 30,51 milhões de toneladas, Paraná, com 19,53 milhões de 

toneladas e Rio Grande do Sul, com 18,71 milhões de toneladas (CONAB, 2017). 

 A soja, é a mais importante planta leguminosa cultivado no mundo 

atualmente, sendo o Brasil o maio exportador, seguido pelos Estados Unidos e 

Argentina. No Brasil a região Centro-Oeste é a maior produtodro com 43 % da 

produção nacional (CONAB, 2017)..Apesar da expressividade da região Centro-

Oeste na produção de soja , há um predomínio de   solos de reduzida fertilidade 

natural, com baixo teores de cátions trocáveis e elevado grau de acidez, 

características típicas do Bioma Cerrado (LEAL,1973;  VELLOSO, el al.,2010). 

A cultura da soja foi introduzida no Cerrado por conta de sua rusticidade, 

crédito subsidiado, ser uma comodities de alto valor agregado, e com consumo 

internacional favorável, facilitando as exportações,, fomento a pesquisa, a 

mecanização agrícola, conforme Reato 2006, O cultivo da soja em áreas de cerrado, 

tem se caracterizado por um sistema intensivo de produção, com uso da 
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mecanização agrícola, e doses signicativas de fertilizantes minerais e defensivos 

agrícolas , visando altas produtividades. 

O cultivo contínuo da soja na mesma área resulta num decréscimo da 

produtividade agrícola, devido ao aumento da incidência de pragas e doenças, 

aumentando plantas daninhas específicas, acúmulo de substâncias tóxicas, 

diminuição do desenvolvimento do sistema radicular e da disponibilidade de 

nutrientes (DERPESCH et al 1991). Para Salvador et al. (2002), a produtividade da 

soja depende das condições físicas, químicas e biológicas do solo, bem como dos 

fatores climáticos, tais como a quantidade e distribuição de chuvas durante o seu 

período de crescimento, e o desenvolvimento de sistemas conservacionistas que 

contemplem esses fatores, que são de extrema importância para assegurar maior 

produtividade da lavoura. 

 

2.2 Solo agrícola ideal 

 

Atualmente um dos grandes desafios da agricultura é desenvolver sistemas 

de produção vegetal e animal que possam manter a alta produtividade e a 

sustentabilidade ambiental ao mesmo tempo. Em geral, nesses agrossistemas, há 

predominância de solos muito imtemperizados, que necessitam de tratos 

conservacionistas para manter e melhorar a qualidade dos componentes desse 

meio.Esta condição de degradação dos solos pode ocorrer devido a ocorrências 

naturais ou de ações antrópicas, gerando assim redução na qualidade do solo e 

prejuízos para a produtividade das culturas (NETTO et al., 2009). 

De maneira geral, o solo mantido em estado natural, sob vegetação nativa, 

apresenta características físicas e químicas, adequados ao satisfatório 

desenvolvimento das plantas. Entretanto a medida que estas áreas vão sendo 

incorporadas aos sistemas produtivos os atributos físicos e químicos sofrem 

alterações, cuja intensidade varia com as condições de clima, natureza do solo, uso 

e manejo adotados que podem gerar uma redução na qualidade desse solo 

(ANDREOLA et al., 2000, SPERA et al., 2004) 

Os atributos indicadores da qualidade do solo podem ser definidos como 

propriedades mensuráveis que influenciam a capacidade do solo na produção das 

culturas ou no desempenho de funções ambientais. A quantificação das alterações 
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nos atributos do solo, decorrentes da intensificação de sistemas de uso e manejo, 

pode fornecer subsídios importantes para a definição de sistemas racionais de 

manejo, reduzindi, assim as perdas da capacidade produtiva dos solos agrícolas 

(DORAN & PARKIN, 1994) 

O manejo adequado dos solos agrícolas é o principal fator a ser considerado 

quando se deseja uma produção  agrícola sustentável, pois os sistemas de preparo 

e os sistemas de culturas interferem de modo significativo nas propriedades físicas , 

químicas e biológicas, que são consideradas os aspectos determinantes na 

avaliação da qualidade do solo para determinação do grau de degradação do solo 

(DEXTER, 2004) 

2.2.1 Acidez do solo  
 

A natureza dos minerais do solo está associada diretamente às características 

químicas do solo e com a disponibilidade de nutrientes presentes no solo, subsídio 

esse fundamental para a recomendação da dose de adubação, assim como as 

transformações a que os nutrientes adicionados ao solo estarão sujeitos. O potencial 

hidrogêniônico (pH), que é um índice que indica o grau de acidez do solo, é de 

extrema importância, pois é este atributo do solo que determina a disponibilidade 

dos nutrientes contidos no solo ou a ele adicionados e também assimilação dos 

nutrientes pelas plantas. Considerando-se que a maioria dos solos brasileiros  

apresenta acidez média a alta, a sua correção, ou seja, a calagem é um fator 

decisivo na eficiência das adubações (ALCARDE et al., 1991) 

Os solos da região central ou dos cerrados são geralmente ácidos, o que 

limita a produtividade agrícola, entre outras limitações encontradas em solos ácidos, 

estão os altos teores de H+ e Al+3 ativos na solução do solo, baixa capacidade de 

troca catiônica, e a alta capacidade da fase sólida em absorver ânion e 

especialmento o íon fosfato. O pH influencia também na atividade de 

microrganismos do solo que estão ligados com a mineralização da matéria orgânica, 

nitrificação, fixação biológica de nitrogênio, que aumentam a disponibilidade de 

nutrientes. É, portanto, uma das propriedades químicas do solo mais importantes 

para a determinação da produção agrícola (FAGERIA et al., 2008). 
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 De maneira geral o pH ideal para a grande maioria das culturas é em torno de 

6,0, já a soja desenvolve-se bem em solo que se apresentam dentro de uma faixa de 

ph (4,5 a 6,5) sendo a cultura com média tolerância a acidez e à alcalinidade (VIANA 

et al., 1983). 

2.2.2 Matéria orgânica 
 

A matéria orgânica no solo (MO) apresenta-se como um sistema complexo de 

substâncias cuja dinâmica é governada pela adição de resíduos orgânicos de 

diversas naturezas, sejam eles vegetais ou animais, pode variar substancialmente 

com o clima, vegetação e condições do próprio solo. A matéria orgânica sofre 

transformações contínuas sob ação de fatores biológicos, químicos e físicos 

(CAMARGO et al., 1999). 

De acordo com Silva et al. (1994) o estoque de MO em sistemas de manejo 

que realizam o revolvimento intenso do solo apresenta uma redução significativa, 

decorrente das perdas por erosão hídrica e também devido a oxidação microbiana. 

 Dessa forma desenvolve-se o processo de degradação química, física e biológica 

do solo, tendo como produto a redução de produtividade das culturas exploradas, 

cada vez mais acentuada com o manejo inade e o uso contínuo do solo.  

O surgimento de novas tecnologias, nas últimas décadas, tem promovido 

significativas contribuições à produção agrícola. Destacam-se o sistema de 

semeadura direta. Através da deposição continuada de restos vegetais sobre a 

superfície do solo e o não revolvimento, o sistema de semeadura direta pode 

promover melhoria da qualidade estrutural do solo e conservação da água, aumento 

da MO, além de suprimir a população de plantas invasoras (XAVIER et al., 2006). 

No solo a MO serve como fonte primária de nutrientes as plantas, influenciado 

ainda na infiltração retenção de água e suceptibilidade à erosão. E também sobre a 

ciclagem de nutrientes, capacidade de troca de cátions, complexação de elementos 

tóxicos e estruturação do solo (GREGORICH et al., 1994 ; DORAN & PARKIN, 

1994). 

O sistema semeadura direta, é uma das mais eficientes estratégias para 

melhoria da qualidade e do potencial produtivo do solo agrícola. Pois em decorrência 

do não revolvimento do solo e do acúmulo de matéria orgânica e resíduos vegetais 
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na superfície do solo, esse sistema propicia maior disponibilidade de água e 

nutrientes para as plantas, melhorando as condições físicas do solo, pelo aumento 

da matéria orgânica, com reflexos positivos nas características químicas e biológicas 

(NASCIMENTO, 2015). 

A limitação da fertilidade química dos Latossolos do Cerrado é expressa pela 

baixa capacidade de troca de cátions (CTC), resultado dos agentes de intemperismo 

nos solos tropicais. A CTC pode ser melhorada por adição de matéria orgânica, uma 

vez que a CTC é altamente dependente desse constituinte (RAIJ; PEECH, 1991).  

 
2.2.3 Fósforo 
 

Além dos baixos teores de matéria orgânica, os solos do Cerrado, em sua 

condição natural, são ácidos, com baixas reservas de nutrientes e elevada 

capacidade de adsorção de fósforo, reduzindo sua disponibilidade para as plantas 

(RESENDE et al, 11995). Em relação a essa disponibilidade de P, a metodologia da 

resina trocadora de íons tem demonstrado ser mais adequada na classificação dos 

teores de P disponível em análises de solo, quando comparada ao método 

tradicional de Melich, em que se leva em conta o teor de argila (FUNDAÇÃO 

CHAPADÃO, 2008). 

O P desempenha função-chave no metabolismo das plantas, particularmente 

na formação de proteínas, no processo de divisão celular, fotossíntese, 

armazenamento de energia, desdobramento de açucares, respiração, fornecimento 

de energia a partir do ATP, formação de sacarose, enraizamento, e absorção e 

utilização de outros nutrientes. 

De acordo com SANTOS et al. (2002) o P é o nutriente que mais limita o 

desenvolvimento e produtividade das cultura da soja, e é o nutriente mais aplicado 

nos solos brasileiros , devido sua baixa disponibilidade natural e sua afinidade com a 

argila , sendo facilmente complexado, tornando o solo um grande dreno e limitando 

assim a sua disponibilidade para a planta (RAIJ, 1991). 

As fontes de fósforo podem ser divididas basicamente em solúveis e 

insolúveis. As primeiras, quando adicionadas no solo, aumentam rapidamente a 

concentração de fósforo na solução do solo. Porém as fontes solúveis têm sua 

eficiência diminuída ao longo do tempo devido ao processo de adsorção ou fixação 

desse elemento pelo solo. Já os fosfatos naturais são insolúveis em água e, assim, 
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se solubilizam lentamente na solução do solo, aumentando a disponibilidade de 

fósforo para as plantas com o passar do tempo. Os fosfatos naturais (fontes 

insolúveis) em geral, apresentam menor eficiência que os fosfatos solúveis 

(industrializados) em curto prazo, porém em longo prazo seu efeito residual é 

geralmente maior (KORNDORFER et al., 2009). 

 

2.2.4 Potássio  

O potássio (K) do solo ocorre em quatro formas, que são elas K da solução do 

solo, K trocável, K não trocável (fixado) e o K estrutural. O suprimento de K para as 

plantas advém da solução e dos sítios de troca dos colóides do solo, que estão em 

equilíbrio com o K não trocável e com o K estrutural dos minerais. O teor trocável é a 

principal fonte de reposição do K para a solução o qual, por sua vez, sendo que o K 

da solução pode ser absorvido pelas plantas, adsorvido às cargas negativas do solo 

ou perdido por lixiviação. Dessa forma, recomenda-se realizar a aplicação desse 

nutriente conforme as plantas se desenvolvem, visando reduzir as perdas no 

sistema solo-planta e aumentar a eficiência de utilização desse nutriente (RAIJ, et 

al., 1991). 

De acordo com a lei do equilíbrio químico, em solos nos quais os teores de 

nutrientes em solução são altos, sua transferência da forma não-trocável e estrutural  

para solução do solo é minimizada, pois a concentração dos nutrientes em solução é 

muito superior à constante de estabilidade mineral. Dessa forma, para o 

aproveitamento de parte dos cátions presentes na forma não trocável, é interessante 

que se tenha ao longo do ano períodos de perda parcial dos nutrientes, forçando a 

liberação das formas não trocáveis. Isso pode ser conseguido, por exemplo, pela 

utilização de plantas de cobertura de inverno, não adubadas, em especial, 

gramíneas que tenham grande capacidade de extração e armazenamento de 

potássio na biomassa. 

Depois do nitrogênio, o potássio é o segundo elemento absorvido em grandes 

quantidades pela planta de soja, sendo que em cada 1.000 kg de sementes 

produzidas, são extraídas 20 Kg de K2O. O potássio é cofator de aproximadamente 

60 enzimas, principalmente ligadas ao metabolismo de açucares, transformações 

anabólicas e catabólica de sacarose e hexose (BENITEZ , et al., 2010). 
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 No entanto, um fator importante que vem causando reduções na produtividade 

de grãos em áreas sob semeadura direta no cerrado é a compactação do solo, 

devido ao aumento da resistência do solo a penetração e diminuição da 

permeabilidade ao ar e à água, o que leva à concentração das raízes na camada 

superficial do solo, com reflexos pelas plantas (KLEIN et al., 2008; MONTANARI, et 

al., 2009). 

 Uma opção para resolver esse problema é a mobilização do solo através da 

escarificação, seguida de adoção do sistema de semeadura direta, uma prática que 

alivia a compactação em curto prazo, desagregando e desprotegendo a superfície 

do solo em um nível inferior comparativamente com o preparo convencional 

(GIRARDELLO et al., 2014). Assim o uso de escrificadores (cultivo mínimo) além de 

romper a camada compactada também proporciona maior infiltração de água no 

solo, crescimento radicular e exploração do solo pelas raízes (DEBIASI et al., 2013). 

 No SPD devido ao não revolvimento do solo e ao efeito residual de adubações 

de cultivos anteriores, vem se verificando na camada superficial, um gradiente de 

concentração de nutrientes e aumento na variabilidade de atributos de fertilidade 

(ELTZ, 1989; GIMÉNEZ; ZANCANARO, 2012;  RODRIGUEZ-GARAY; RUBIANO 

SANABRIA, 2016). 

 Observações feitas em estudos agronômicos do sistema solo-planta precisam 

incluir considerações sobre a variabilidade espacial e temporal de solos em 

condições de campo. As variações no solo são devidas as variáveis taxas nas quais 

atuaram os processos de sua formação e as diversas atuações do homem durante o 

cultivo de plantas. A distribuição radicular e da parte aérea  das plantas depende das 

propriedades do solo, das operações de plantio, de pragas e de doenças. Assim 

medidas de parâmetros do solo e da planta, muitas vezes apresentam 

irregularidades que podem ou não estar distribuídas ao acaso em relação à sua 

distribuição espacial no campo (REICHARDT, 1985) 

 A análise quantitativa do solo usando geoestatística tem sido o método mais 

comumente utilizado para determinar a distribuição espacial da disponibilidade de 

nutrientes para as plantas na lavoura (MOLIN et al., 2010) e seu uso é essencial 

para descrever e quantificar os fatores limitantes a obtenção de alta produtividade 

(VIEIRA et al., 2010). 
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 Considerando-se a busca pela precisão e maior produtividade da cultura da 

soja, e sabendo que a incorporação de novas áreas ao sistema produtivo exige 

conhecimento prévio das características químicas e física dos solos que serão 

trabalhados, o estudo dos aspectos da produtividade da soja em um Latossolo 

Vermelho Distroférrico típico textura muito argilosa, a moderado, epidistrófico, 

visando determinar aquele(s) que melhor se relaciona(m) com o aumento da 

produtividade. 

 

3 GEOESTATÍSTICA 
 

Geoestatística é um ramo da estatística que une o conceito de variáveis 

aleatórias com o conceito de variáveis regionalizadas, gerando um novo conceito de 

funções aleatórias, que são posteriormente processadas por aplicativos 

computacionais. (BEDREGAL 2008). 

Através destas técnicas, dentre as quais se destacam a krigagem e a 

simulação estocástica, é possível calcular um valor de uma dada propriedade 

(fácies, permeabilidade, porosidade, etc.) para cada centro da célula de uma malha 

tridimensional, valor este condicionado aos dados existentes (dados de poços, 

sísmica, etc.) e a uma função de correlação espacial entre estes dados. 

A geoestatística assume que a distribuição das diferenças de variáveis entre 

dois pontos amostrados é a mesma para todo o depósito, e que isto depende 

somente da distância entre eles e da orientação dos pontos. Em outras palavras, 

diferenças nas variáveis devem ser consistentes, não constantes, para o depósito - 

hipótese intrínseca ou quase-estacionariedade (CLARK, 2000). 

    3.1  O Semivariograma experimental  
 

 Conforme Vieira et al (1983), o calculo da semivariograma, obtêm-se pares de 

valores de semivariâncias [g(h)] e distâncias (h), os quais deverão ser dispostos em 

um gráfico de dispersão, tendo como valores de y, as semivariâncias, e de x, as 

distâncias. A esses pontos, deverá ser ajustado um modelo. Para propriedades 

espacialmente dependentes, espera-se que a diferença entre valores [Z(xi)-Z(xi+h)], 

em média, seja crescente com a distância até um determinado ponto, a partir do 

qual se estabiliza num valor, denominado patamar (C1) e aproximadamente igual a 
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variância dos dados. Esta distância recebe o nome de alcance (a) e representa o 

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

que são correlacionados. 

 O valor da semivariância na interseção do eixo Y tem o nome de efeito pepita 

(C0) e 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 de um atributo (VIEIRA, et al., 1983).  

O semivariograma é estimado por:  

...................(eq. 01) 

onde N(h) é o número de pares experimentais de valores medidos Z(xi), Z(xi+h), 

separados por um vetor h. O gráfico de g*(h) "versus" os valores correspondentes de 

h, chamado semivariograma, é uma função do vetor h e, portanto, depende da 

magnitude e direção de h. 

3.2. Variograma 
 

 Variograma é uma ferramenta básica de suporte às técnicas de krigeagem, 

que permite representar quantitativamente a variação de um fenômeno regionalizado 

no espaço (HUJJBREGTS, 1975). Considere duas variáveis regionalizadas, X e Y, 

onde X = Z(x) e Y = Z(x+h).  

 O nível de dependência entre essas duas variáveis regionalizadas, X e Y, é 

representado pelo variograma, 2(h), o qual é definido como a esperança matemática 

do quadrado da diferença entre os valores de pontos no espaço, separados pelo 

vetor distância h. 

3.3 Parâmetros do semivariograma 

O seu padrão representa o que, intuitivamente, se espera de dados de campo, 

isto é, que as diferenças {Z(xi) - Z(xi + h)} decresçam à medida que h, a distância 
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que os separa decresce (HUJJBREGTS, 1975). É esperado que observações mais 

próximas geograficamente tenham um comportamento mais semelhante entre si do 

que aquelas separadas por maiores distâncias. Desta maneira, é esperado que z(h) 

aumente com a distância h. 

 Os parâmetros do semivariograma podem ser: 

• Alcance (a): distância dentro da qual as amostras apresentam-se correlacionadas 

espacialmente. 

• Patamar (C): é o valor do semivariograma correspondente a seu alcance (a). Deste 

ponto em diante, considera-se que não existe mais dependência espacial entre as 

amostras, porque a variância da diferença entre pares de amostras (Var[Z(x) - 

Z(x+h)]) torna-se invariante com a distância. 

• Efeito Pepita (C0): idealmente, Z(0)=0. Entretanto, na prática, à medida que h 

tende para 0 (zero), Z (h) se aproxima de um valor positivo chamado Efeito Pepita 

(C0), que revela a descontinuidade do semivariograma para distâncias menores do 

que a menor distância entre as amostras. Parte desta descontinuidade pode ser 

também devida a erros de medição (Isaaks e Srivastava, 1989), mas é impossível 

quantificar se a maior contribuição provém dos erros de medição ou da variabilidade 

de pequena escala não captada pela amostragem. Contribuição (C1): é um 

parâmetro do modelo de ajuste, como será visto mais adiante, cujo valor é a 

diferença entre o patamar (C) e o Efeito Pepita (Co).(CAMARGO, et ali 1999) 

    

3.4 Krigeagem 
 

O termo krigeagem é derivado do nome de Daniel G. Krige, que foi o pioneiro 

em introduzir o uso de médias móveis para evitar a superestimação sistemática de 

reservas em mineração (DELFINER; DELHOMME, 1975). 

Segundo Landin & Sturaro (2002), é um processo de estimativa por médias 

móveis, de valores de variáveis distribuídas no espaço a partir de valores 

adjacentes, enquanto considerados como interdependentes por uma função 

denominada variograma. Como no cálculo dessa função a somatória de diferenças 
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ao quadrado é dividida por número de pares de valores o termo correto seria semi-

variograma, porém é usual o emprego do termo variograma, mais sintético. 

De acordo com Landim e Sturaro (2002), as formas mais usuais são a 

krigagem simples e a krigagem ordinária. A krigagem simples é utilizada quando a 

média é assumida como estatisticamente constante para toda a área e a krigagem 

ordinária, por sua vez, considera a média flutuante ou móvel por toda a área. 

3.5 Geoestatística como ferramenta na agricultura de precisão 
 

A modelagem geoespacial segundo Bolf & Gomes (2005) permite a descrição 

quantitativa da variabilidade espacial dos atributos do solo e a estimativa não 

tendenciosa da variância mínima de valores desses atributos em locais não 

amostrados. Acessar essa variabilidade faz da geoestatística uma eficiente 

ferramenta de suporte a decisão no manejo de solo e água (irrigação e drenagem) 

das culturas. As intervenções para corrigir variações indesejáveis da oferta de 

nutrientes e água passam a ser balizadas por mapas de isovalores das variáveis de 

interesse. Essa forma de atuação aproxima-se do conceito da Agricultura de 

Precisão e se utiliza de tecnologia factível ao padrão tecnológico e de capital de uma 

importante fatia do agronegócio brasileiro. Diversos são os métodos geoestatísticos 

utilizados no processo de geração desses mapas; entretanto, uma vez que os dados 

foram coletados em número razoável de pontos amostrais, é pequena a diferença 

em eficiência de um método para outro. 

Os métodos geoestatísticos de interpolação, em especial o da Krigeagem, 

apresentam propriedades ótimas de estimativas em dados esparsos. Para a 

aplicação das técnicas de Geoestatística, necessita-se, primeiramente, detalhar a 

área onde será implantado o estudo. Para tanto, todas as informações devem ser 

conhecidas e localizadas através de um processo de amostragem dentro de uma 

região geográfica definida. Esse processo é viabilizado pela implantação de um 

sistema de coordenadas locais ou geográficas, onde cada atributo ou característica 

do solo terá suas informações quantitativas e/ou qualitativas associados a um ponto 

no espaço. Essas informações podem ser obtidas por meio de coleta in loco, mapas 

temáticos, imagens de satélite ou fotografias aéreas. Para referenciar essas 
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informações utiliza-se o GPS, ou de forma mais simplificada através da topografia 

convencional, obtendo coordenadas locais (BOLF & GOMES 2005). 

Em etapa posterior, utilizam-se os SIG’s (Sistemas de Informações 

Geográficas) para processar e fornecer as informações da variabilidade espacial dos 

atributos do solo (variáveis independentes – X) e suas inter-relações com os 

aspectos de produtividade (variáveis dependentes – Y) da espécie florestal de 

interesse. Os SIG’s realizam funções de análises espaciais baseados nos atributos 

das entidades gráficas armazenadas na base de dados e a partir de módulos 

específicos, geram um conjunto de dados estimados (semivariograma), utilizando-se 

dos pontos (Xi, Yi, Zi, i=1, 2, 3,...n) amostrados nos pontos de coleta da informação, 

em que as variáveis X e Y representaram a posição desses pontos (coordenadas 

geográficas ou locais) e a variável Z, os atributos do solo, estimando o valor dos 

parâmetros nos locais não amostrados (VIEIRA et al., 2002). 
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CAPÍTULO 1 - CORRELAÇÕES GEOESTATICAS ENTRE PRODUTIVIDADE DE 
SOJA E ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO 
 
RESUMO 
O estudo das correlações entre a produtividade da soja e os atributos químicos do solo, pode 

proporcionar condições de maior desempenho da cultura da soja. Durante o ano agrícola de 

2017/2018, no município de Chapadão do Céu, GO, objetivou-se analisar a variabilidade 

espacial de atributos químicos do solo em um Latossolo Vermelho distrófico típico cultivado 

com soja sob o sistema de semeadura direta. Foi instalada a malha de amostragem para a 

coleta de dados numa área de 22 ha, com 99 pontos amostrais, distantes um do outro em 40 

m. Foram determinados os teores matéria orgânica, P (resina), K+, Ca+2, Mg+2, H++Al+3, Al+3, 

valores de pH, soma de bases, capacidade de troca catiônica, saturação por bases e 

produtividade na profundidade de 0-0,0 a 0,20 m. A maior parte dos atributos pesquisados 

apresentaram dependência exponencial, sendo possível modelar seus respectivos 

semivariogramas, com predominância do modelo exponencial O menor valor do alcance foi 

de 17,4 m para os teores de Presi, indicando assim a menor distância na qual os atributos 

estão relacionados entre si, e 435,2 m para o maior valor que foi a MO.As maiores 

produtividades foram obtidas nas regiões com maiores teores de MO e CTC. 

PALAVRAS-CHAVE: Glycine Max,. variabilidade espacial, sistema de semeadura direta. 

 

CHAPTER 1 – Geostatistics correlations between soybean yield and soil 

chemical attributes 

 

ABSTRACT 
The study of the correlations between soybean yield and soil chemical attributes can 
provide conditions of higher yield of the soybean crop.During the agricultural year of 
2017/2018, in the municipality of Chapadão do Céu, GO, the objective was to 
analyze the spatial variability of soil chemical attributes in a typical Dystrofic Red 
Latosol cultivated with soybean under direct seeding system. The sampling mesh 
was installed to collect data in an area of 22 ha, with r99 sampling points, distant 
from each other 40 m. It was evaluated the organic matter, pressure, pH, K +, Ca + 
2, Mg + 2, H + Al + 3, Al + 3, sum of bases, cation exchange capacity, base 
saturation, and productivity. Most of the attributes were exponentially dependent, and 
it was possible to model their respective semivariograms, with predominance of the 
exponential model. The lowest value of the range was 17.4 m for the Presi contents, 
thus indicating the shortest distance in which the attributes are related among them, 
and 435.2 m for the highest value that was MO. The highest yields were obtained in 
the regions with higher OM and CEC contents. 

KEY WORDS: Glycine max. Spatial variability. direct seeding system. 
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1 INTRODUÇÃO  

O crescimento da área semeada de soja no Brasil é estimado em 32,5 % em 

relação ao ano passado, por esse motivo a soja é a protagonista no aumento da 

área e produção de grãos no país. Sua maior liquidez e a possibilidade de melhor 

rentabilidade em relação a outras culturas fazem com que os produtores se sintam 

estimulados a continuar apostando nessa cultura (CONAB, 2018). Nesse 

levantamento feito pela CONAB a área estimada foi de 35,1 milhões de hectares 

semeados com no Brasil, soja na safra 2018/2019. 

Um dos componentes mais importantes para esse desenvolvimento da 

agricultura no cerrado brasileiro, principalmente no que diz respeito ao aumento da 

produtividade agrícola, sem esquecer os outros fatores de produção, foi a pesquisa 

em fertilidade do solo e as inovações científicas e tecnológicas que permitiram o uso 

eficiente de corretivos e de fertilizantes na agricultura brasileira. Segundo dados da 

FAO, cada tonelada de fertilizante mineral aplicado em um hectare, de acordo com 

princípios que permitam sua máxima eficiência, equivale à produção de quatro 

novos hectares sem adubação. É, portanto, indissociável a estreita inter-relação 

entre fertilidade do solo e produtividade agrícola (LOPES, A.; GUILHERME, L. R. G 

2007). A estatística clássica empregada por pesquisadores ligados a área 

agronômica tem uma abordagem que estuda a variabilidade dos atributos do solo, 

desconsiderando sua localização na área, no entanto estudos indicam que 

observações adjacentes de alguns atributos do solo não são independentes. Assim 

a dependência espacial dos dados deve ser considerada na análise estatística 

(TIMM, LC.; PIRES LF.; ROVERATTI, R.;ARTHUR, R.C.J.; REICHART. K.; 

OLIVEIRA, J.C.M.; BAHCCHI, O.O.S., 2006). Interações climáticas, edáficas, 

antrópicas e biológicas agem em diferentes escalas no espaço e no tempo, a 

variabilidade dos atributos do solo, não é puramente aleatória, apresentando 

dependência espacial, ocasionada por esses fatores. (REICHERT, J. M.; REINERT, 

D. J.; ALTA, C.;ANDRADA, C. ; MARIA, M.,2008). 

Desta forma, o estudo da variabilidade espacial é fundamental para o 

estabelecimento de um manejo correto da fertilidade do solo no sistema de 

semeadura direta, devido à adoção de certas práticas de manejo como a aplicação 

superficial uniforme de calcário, ausência de revolvimento do solo, adubações em 
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superfície a lanço ou na linha de semeadura, bem como o acúmulo dos resíduos das 

culturas usadas em sucessão e ou rotação ao longo dos anos, alterando a 

variabilidade dos atributos químicos do solo em relação ao sistema convencional, 

tanto vertical quanto horizontalmente (ZANÃO JÚNIOR, L.A , 2010).  

  Segundo DALCHIAVON et al., (2011) o estudo da variabilidade dos atributos 

do solo bem como a adoção de técnicas que auxiliam no manejo do solo, como a 

geoestatística, é essencial ao adequado desenvolvimento vegetal. 

Na geoestatística, para a descrição da dependência espacial, o 

semivariograma é a sua principal ferramenta, que consiste em um gráfico onde 

temos a associação de distâncias e semivariâncias. O semivariograma tem a 

propriedade de medir o grau de dissimilaridade entre pares de medidas em razão da 

distância e orientação da linha entre dois locais de amostragem (SEIDEL e 

OLIVEIRA 2013). 

Diante do exposto acima verifica-se a necessidade do conhecimento dos 

atributos químicos do solo, visando estabelecer práticas sustentáveis de manejo do 

solo e das culturas, assim o presente trabalho teve como objetivo analisar a 

variabilidade  espacial da produtividade da soja e dos atributos químicos do solo e  

em um Latossolo Vermelho distrófico, sob sistema de semeadura direto. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi conduzido na Fazenda Independência, localizada no 

município de Chapadão do Céu - GO, cujas coordenadas geográficas são: 18o 24’ 

17” de latitude Sul; 52o 44’ 57” de longitude Oeste e 825 m de altitude. O solo foi 

classificado como Latossolo Vermelho distrófico típico com textura muito argilosa a 

moderado epidistrófico segundo metodologia da EMBRAPA (2013) conforme a 

(Tabela 1). O clima na região, segundo classificação de Köppen, é do tipo tropical 

úmido megatérmico (Aw), com temperaturas oscilando de 17 a 30 ºC, e precipitação 

anual entre 1.400 a 2.200 mm por ano, com duas estações bem definidas: seca no 

inverno, e úmida no verão. Mais de 60 % das precipitações está concentrada de 

setembro a março, conforme pode-se observar na Figura 1. 
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TABELA 1. ANALISE FÍSICAS E QUÍMICAS DO LATOSSOLO VERMELHO DISTRÓFICO TÍPICO. 

Profun-didade  
Cor 

 

Composição 

Granulométrica  
Relação 

silte/argila 
 

Análise  

química 

Seco  úmido areia silte argila pH 

m  -  -  …………..g/kg..............  -  CaCl2 KCl H2O 

0 – 0,20  5,0 YR 4/4  5,0 YR 3/3  231 106 663  0,16  5,0 5,0 6,2 

0,80 – 1,00  2,5 YR 4/6  2,5 YR 4/4  199 86 715  0,12  5,3 5,4 5,9 

 

 Análise química 

 ΔpH 
 P MO  K+ Ca+2 Mg+2 H++Al+3 Al+3 SB CTC  V% m% 

m  -  mg/dm3 g/dm3  ..........................................mmolc/dm3..........................................  % % 

0 – 0,20  -1,2  32 27  1,6 24 8 38 1,0 33,6 71,6  47 2,9 

0,80 – 1,00  -0,5  1 14  0,5 5 3 24 0,3 8,5 32,5  26 3,4 

 

Figura 1. Gráfico de pluviosidade e de temperatura de outubro de 2017 a março de 
2018. 

À área foi calcariada em julho de 2015, após houve o plantio de soja e na 

seqüência o plantio de milheto. Esta seqüência de culturas foi adotada até a 

implantação do experimento.   

 A cultura da soja foi semeada no dia 15 de novembro de 2017, sob a palhada 

de milheto em sistema de semeadura direta, sendo utilizada a cultivar Desafio. As 

sementes foram tratadas com piraclostrobian+tiofanato-metílico+fipronil na dose de 2 

ml ha-1 de semente de cada produto. A população final foi 310 mil plantas há-1.  A 

adubação de potássio, foi de 150 kg ha-1 de KCl, aplicado a lanço em área total, 

Plantio Colheita 
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sendo dividida em 75 kg ha-1 15 dias antes da semeadura e 75 Kg ha-1 de KCl 15 

dias antes do florescimento. A adubação de fósforo foi de 170 Kg ha-1 de Map (11-

52-00), na linha de semeadura.  

 Com 45 dias após a emergência foi feita aplicação de 3 L ha-1 de glifosato®, 

para controle de plantas invasoras e milheto remanescente da segunda safra do ano 

anterior, 0,1 L ha-1 de cipermetrina para controle de lagartas, 1 L ha-1 de Mn. Aos 60 

dias após a emergência foi aplicado 1 L ha-1 de manganês, os fungicidas  

(fluazinam+tiofato metílico) na dose de 1 L ha-1 para controle de mofo branco, 0,4 L 

ha-1 dos fungicidas  (trifloxistrobina+protiocanazol), 0,250 L ha-1 do inseticida In 

(metoxifenozida) para controle de lagartas, 0,3 L ha-1 dos inseticidas  

(bifentrina+imidacloprido) para controle de percevejos. Aos 75 dias de emergência 

foi aplicado 0,3 l ha-1 dos fungicidas  (picoxixtrobina+ciproconazol), e de  1,5 kg ha-1 

de (mancozebe) para controle da ferrugem, 0,2 L ha-1 de  (triflumurom) para controle 

de lagartas, e 0,3 L ha-1 de (bifentrina+imidaclopid) para controle de percevejos. Aos 

90 dias após emergência foi aplicado 0,250 L ha-1 de  (metoxifenozida) para controle 

de lagartas, e 1 kg ha-1 de (acefato) por ha-1 para controle de percevejos. 

A coleta de dados foi realizada em uma área de 22 ha, na qual a 

determinação dos pontos de coleta de amostras de solo e de planta foi feita com 

malha regular dispostos 40,0 x 40,0 m, totalizando 99 pontos (Figura 2).  

As amostras deformadas de solo foram coletadas em 20 de março de 2018, 

com trado de caneco, na camada 0,0 - 0,20 m, sendo coletadas 4 sub-amostras 

simples para obtenção de uma amostra composta e foram enviadas para 

determinação dos atributos químicos, conforme os parâmetros descritos por Raij et 

al. (2001), sendo os atributos químicos o pH (CaCl2), teor de fósforo (Presi) (mg dm-

3), teor de potássio (K) (mmolc dm-3), cálcio (Ca) (mmolc dm-3), magnésio, (mmolc dm-

3), alumínio, (mmolc dm-3) e soma de  bases, (mmolc dm-3) , acidez potencial, (mmolc 

dm-3), capacidade de troca catiônica, (mmolc dm-3), saturação de bases, (%), e 

matéria orgânica, (g dm-3). A produtividade (PRO) dos grãos foi obtida a partir da 

colheita realizada na área total do experimento pela colhedora John Deere, modelo 

S 670 em Kg há-1 no dia 05 de março de 2018. 
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FIGURA 2. MALHA AMOSTRAL. 

 

Os atributos químicos foram submetidos a uma analise descritiva clássica, 

com auxílio do software estatístico Sisvar (FERREIRA, 2014), foram calculados a 

média, valores mínimos e máximos, desvio-padrão, coeficiente de variação, curtose, 

assimetria e distribuição de frequência. Para testar a hipótese de normalidade, foi 

utilizada a estatística de SHAPIRO e WILK (1965) a 5% de probabilidade. Para 

avaliar o grau de relacionamento entre as variáveis envolvidas no processo de 

modelagem, realizou-se análise de correlação de Pearson, objetivando efetuar as 

regressões lineares simples para as combinações, duas a duas, entre todos os 

atributos estudados, com objetivo de estudar a correlação linear entre eles. Assim, 

foram selecionados aqueles de maior correlação linear para a modelagem de 

regressões. Uma etapa fundamental que antecede a análise geoestatistica é a 

realização de uma criteriosa análise exploratória dos dados. Deve-se verificar a 

normalidade dos dados, verificar se tem dados discrepantes (“outliers”) (Isaaks & 

Srivastava, 1989 e Gonçalves et al., 1999). ara a classificação do coeficiente de 

variação (CV), adotou-se as seguintes classes e magnitudes: baixa (CV≤10%), 

média (10%<CV≥ 20%), alta (20%<CV≤ 30%) e muito alta (CV > 30%) variabilidade 

(DALCHIAVON, et al. 2016). 

A analise da dependência espacial dos atributos químicos do solo foi 

realizada pelo cálculo do semivariograma, com base nos pressupostos de 

estacionaridade da hipótese intrínseca, usando-se o Gamma Design Software GS+ 

(2004). Os ajustes dos semivariogramas simples, em função de seus modelos, foram 
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efetuados prioritariamente pela seleção inicial de: a) a menor soma dos quadrados 

dos desvios (SQR), b) o maior coeficiente de determinação (r2) e c) o maior avaliador 

do grau da dependência espacial (ADE), a decisão final do modelo que representou 

o ajuste foi realizada pela validação cruzada, assim como para a definição do 

tamanho da vizinhança que proporcionou a melhor malha de krigagem, segundo 

Dalchiavon et al. (2017). 

Para cada atributo foi relacionado o efeito pepita (C0), o alcance (A0) e o 

patamar (C0 + C). A análise do avaliador da dependência (ADE) foi realizada 

conforme sugestões de CAMBARDELLA et al. (1994), modificada pelo GAMMA 

DESING SOFTWARE (2004), conforme a seguinte expressão: 

       eq. (01).  

A interpretação proposta para o ADE foi em conformidade com sugestão de 

DALCHIAVON e CARVALHO (2012); 

ADE < 20 % = variável espacial de muito baixa dependência (MB); 

a)  20 % ≤ ADE < 40 % = baixa dependência (BA); 

b)  40 % ≤ 60 % = média dependência (ME); 

c)  60 % ≤ 80 % = alta dependência (AL);e 

d)  80 % ≤ ADE 100 % = muito alta dependência (MA). 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 VALORES MÉDIOS DOS ATRIBUTOS QUÍMICOS  

 Em relação aos coeficientes de variação (Tabela 2), os atributos químicos 

analisados expressam diferentes graus de variabilidade. O grupo formado pela MO 

(6,7 %), pH (5,4 %), e CTC (5,7 %), apresentou CV abaixo de 10 % sendo 

classificado conforme Pimentel-Gomes e Garcia (2002) como de baixa variabilidade. 

Em relação aos demais atributos, as análises mostram CV médio para o K (18,9%), 

H+Al (17,4%) e V (17,9%), Variabilidade Alta para Ca (21,8%), Mg (20,1%) e SB 

(20,7%) e muito Alto para Pres (36,9%) e Al (51,2 %). Já a Produtividade apresentou 

um cv médio (PROD =13,1 %). A variabilidade encontrada apresentou semelhante a 

encontrada por (DALCHIAVON et al. 2016). 
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TABELA 2. ANALISE DESCRITIVA DE ATRIBUTOS QUÍMICOS EM UM LATOSSOLO 

VERMELHO DISTRÓFICO TÍPICO, EM CHAPADÃO DO CÉU GO. 2019. 

Atributo Média Mediana Valores 
 

DP 

Coeficiente 

 

Probabilidade de 

Teste 

   
Mín Máx 

Var 

(%) 
Ass Curt Pr<W DF 

MO 31,17 31,00 26,50 35,00 2,09 6,71 -0,23 -0,80 0,00 NNO 

P resi 44,60 42,00 20,00 105,00 16,47 36,92 1,07 1,39 0,00 NNO 

pH 4,85 4,80 4,50 6,60 0,26 5,42 3,29 19,46 0,00 NNO 

K 1,52 1,50 0,70 2,30 0,29 18,93 -0,01 0,17 0,30 NO 

Ca 30,55 30,00 17,00 46,00 6,65 21,76 0,23 -0,71 0,13 NO 

Mg 9,67 10,00 5,00 15,00 1,95 20,11 0,34 0,14 0,03 NNO 

H+Al 39,49 42,00 22,00 52,00 6,88 17,43 -0,12 -0,22 0,00 NNO 

Al 1,51 2,00 0,00 3,00 0,77 51,16 -0,51 -0,29 0,00 NNO 

SB 41,94 41,60 24,50 62,80 8,69 20,72 0,31 -0,65 0,09 NO 

CTC 81,23 81,10 72,20 96,00 4,63 5,70 0,21 -0,08 0,29 NO 

V % 51,30 50,00 32,00 72,00 9,19 17,92 0,21 -0,50 0,30 NO 

PROD 
3606,

49 
3644,55 1340,83 4419,70 472,40 13,10 -1,97 6,93 0 NNO 

  (ª) MO, Presi, pH ,  K, Ca, Mg, H+Al, Al, SB, CTC, V% ,PROD são respectivamente 
matéria orgânica, fósforo extraído por resina, potencial hidrogeniônico, potássio, 
cálcio, magnésio, acidez potencial, alumínio trocável , soma de bases, capacidade 
de troca catiônicam, saturação de bases,NO : Distribuição Normal; NNO : 
Distribuição Não Normal. 
  

 De acordo com as classes de fertilidade do solo (Presi, pH, K, Ca, Mg e 

V%) propostas por RAIJ et al. (1997), do teor de matéria orgânica (ALVES et al., 

2009) e do índice de saturação por alumínio, foi possível conhecer a distribuição dos 

referidos atributos no presente trabalho. Mediante tais classes, constatou-se que o 

Presi (com teor de 44 mg dm-3) apresentou teor alto no solo (Tabela 2). A 

variabilidade para os teores de P pode ser atribuída à aplicação de fertilizantes em 

linha, ao efeito residual da adubação e à exposição de camadas mais pobres desse 

nutriente, pelo processo de erosão superficial, como listaram SALVIANO et al., 

(1998). Neste contexto, DALCHIAVON (2011), avalia que o teor do Presi pode estar 

relacionado a semeadura direta pelo não revolvimento do solo, o que reduz o 

contato entre os colóides e o íon fosfato, amenizando as reações de adsorção, 
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sobretudo pelo fato do P-orgânico, oriundo da decomposição dos restos das raízes 

remanescentes ao longo do perfil do solo, constituindo importante reserva de P-lábil 

para as plantas nas camadas mais profundas do solo. 

 Para os níveis de matéria orgânica no solo (MO), esta se apresentou na 

faixa de alto teor (31,16 g dm-3), o que pode ser verificado na (Tabela 1). Segundo 

Zanão Junior et al., (2007) uma características marcantes do Sistema de Semeadura 

Direta  é o acréscimo de MO, que decorre pelo fato da taxa de decomposição da 

palha mantida na superfície do solo ser menor do que se fosse incorporada. Em 

consequência, a alteração no teor de MO, tanto em quantidade como em qualidade, 

tem implicações graduais nas alterações do pH (associada aos seus teores de 

cátions de reação básica e carbono orgânico solúvel) e na toxidez por Al, por meio 

de hidrólise ou complexação por ácidos orgânicos(ZANÃO JUNIOR et al. 2007) 

 O valor médio do pH (pH = 4,85) como pode ser verificado na Tabela 2, 

possibilitou um ambiente de acidez média (pH entre 4,6 e 5,5) em virtude da não 

realização da calagem nos 3 últimos anos anteriores, a qual foi realizada somente 

no ano de 2013. Em relação aos teores das bases trocáveis (K = 1,52 mmolc.dm-3; 

Ca = 30,52 mmolc.dm-3; Mg = 9,67 mmolc ) e da V% (V% = 51,30), estes 

classificaram o solo como de média fertilidade (K,Ca e Mg) e alta fertilidade (V%). Os 

teores de bases trocáveis bem como de pH e da V% demonstraram o potencial do 

solo pesquisado para o cultivo da cultura da soja, o que pode ser verificada pela 

PROD (3.606,49 Kg ha-1), obtida pelo presente estudo. Em relação à PROD 

observa-se que foi 7,58 % superior a PROD média obtida (3333 kg ha-1) no Brasil no 

mesmo ano (CONAB 2018). 

 

3.2 ANÁLISE DE CORRELAÇÃO ENTRE OS ATRIBUTOS  

 

 Na Tabela 3, está apresentada a matriz de correlação linear de Pearson 

entre os atributos químicos do solo relacionados com a produtividade da soja. Os 

Atributos do solo não apresentaram correlação com a produtividade. Observou-se 

correlações entre Ca x Mg (r= 0,82), Ca x H +Al (r = -0,82), Ca x SB (r = 0,99), Ca x 

V (r= 0,94), Mg x SB (r = 0,86), Mg x V (r = 0,83), H + Al x SB (r = -0,84), H + Al x V 

(r = -0,95), SB x V (r = 0,96) foram significativas a 5 % demonstrando correlação 

forte, com r > 0,8 segundo DALCHIAVON et al., (2012). 
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TABELA 3. MATRIZ DE CORRELAÇÃO DE PEARSON COM OS ATRIBUTOS QUIMICOS DO 

SOLO E PRODUÇÃO DA ÁREA EM UM LATOSSOLO VERMELHO DISTRÓFICO TÍPICO. 

* Significativo a 5 %.  

 

 As equações que descrevem as correlações entre os atributos químicos , 

na área de estudo estão apresentadas na Figura 3. 

 As correlações direta negaticas (r = -0,82), (r= -0,75) indicam que com o 

aumento do teor de cálcio e magnésio  no solo, respectivamente,  ocorre a 

diminuição da acidez potêncial do solo. 

 Pela análise química observamos que a acidez potencial é média (38 

mmol dm-3.) ocorre a necessidade do fornecimento de calcário para o fornecimento 

de cálcio e magnésio  para  a diminuição da acidez potencial, já que a última 

operação de calagem foi realizada em 2014 , para   o melhorar desenvolvimento do 

sistema radicular e melhor aproveitamento dos nutrientes do solo, pela planta 

.(VITTI, et al., 2016). 

 Neste contesto as equações de regressão obtidas a partir de tais 

atributos que esta apresentada na Figura 3, verifica-se que a acidez potencial 

(H+Al), apresenta, uma variação quadrática negativa mediante ao aumento dos 

teores  Ca e Mg no solo. 

 Mesmos não apresentando distribuições simétricas, podemos aplicar as 

técnicas de avaliação da dependência espacial aos atributos, isso é possível pelo 

fato dos coeficientes de assimetria e curtose terem ficados próximos de zero e 

também pelos valores médios e medianos serem próximos para a maioria dos 

atributos, observações também constatados por CHAVES & FARIAS (2009). 

 

MO Presi pH K Ca Mg H+Al Al SB CTC V Prod 

MO 

Presi 0,07 

pH 0,10 0,25* 

K -0.08 0,20* 0,04 

Ca 0,16 0,30* 0,64* 0,17 

Mg 0,28* 0,22* 0,56* 0,26 0,82* 

H+Al 0,00 -0,21* -0,74* -0,12 -0,82* -0,75* 

Al -0,13 -0,22* -0,72* -0,08 -0,75* -0,72* 0,73* 

SB 0,19* 0,33* -0,69* 0,22 0,99* 0,86* -0,84* -0,76* 

CTC 0,37* 0,22* 0,12 0,26 0,56* 0,50* -0,03 -0,34* 0,55* 

V 0,11 0,29* 0,74* 0,17 0,94* 0,83* -0,95* -0,77* 0,96* 0,32* 

Prod -0,06 -0,04 -0,13 -0,08 -0,10 -0,02 0,18 0,06 -0,10 0,09 -  0,14 
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FIGURA 3. EQUAÇÕES DE REGRESSÃO ENTRE CA E H+AL (A); CA E V(%) (B); MG E SB 

(C); H+AL E SB (D); SB E CA (E); V(%) E MG (F); V(%) E H+AL (G); V(%) E SB (H); MG E 

CA (I). 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 

(i) 

(f) 

(g) (h) 
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Para esturdar a produtividade e os atributos químicos do solo do ponto de 

vista geoestatístico, estão apesentados os parâmetros dos semivariogramas 

ajustados na Tabela 4. De uma maneira geral, observa-se que a maior parte dos 

atributos apresentou dependência espacial, exceção feita ao Ca, Mg, e SB com 

efeito pepita puro. Nestes casos específicos, o comportamento dessas variáveis foi 

totalmente aleatório, revelando a descontinuidade dos semivariogramas para 

distâncias menores que as amostradas. 

 

TABELA 4. PARÂMETROS DOS SEMIVARIOGRAMAS E VALIDAÇÕES CRUZADAS PARA OS 

ATRIBUTOS QUÍMICOS. 

Atrib Mod Co Co+C A0(m) r2 

ADE Validação Cruzada 

% Classe EP Interceptação 
EP 

Predição 
r 

MO Exp 3,27 6,542 435,2 0,8 50 ME 0,204 2,55 1,901 0,91a7 

Presi Exp 11,3 226,6 17,4 0,105 95,8 MA 0,355 15.91 16,188 0,651 

pH Exp 0,038 0,1084 359,5 0,644 64,9 AL 0,237 -0,31 0,239 1,066 

K Exp 0,0092 0,0867 19,3 0,19 89,4 MA 0,358 1,04 0,286 0,317 

Ca EPP - - - - - - - - - - 

Mg EPP - - - - - - - - - - 

H+Al Exp 1 45,23 24,1 0,234 97,8 MA 0,221 7,59 6,454 0,805 

Al Exp 0,015 0,578 17,5 0,521 97,4 MA 0,332 1,06 0,769 0,296 

SB EPP - - - - - - - - - - 

CTC Exp 11,84 23,69 99,3 0,893 50 ME 0,229 28,79 4,452 0,645 

V% Esf 0,1 80,82 51,1 0,06 99,9 MA 0,365 26,92 9,114 0,476 

Prod Exp 120900 241900 135,3 0,91 50 ME 0,266 696,28 451,685 0,083 

Co: Efeito pepita; Co+C: patamar, R2: coeficiente de determinação do modelo experimental; A0: 
Alcance; ADE: Avaliador da dependência espacial ; EP: erro padrão; r: Coeficiente de correlação; 
ME:Média; AL: Alta; MA: Muito alta. 

Desta forma verifica-se que as variáveis MO, Pres, pH, K, H+Al, Al, CTC V% 

e PROD apresentaram dependência espacial mostrando que a malha utilizada foi 

suficiente para o estudo da variabilidade espacial. Segundo Dalquiavon et al. (2011), 

uma das maneiras de se avaliar o desempenho dos semivariogramas, é sua análise 

a partir dos seus respectivos coeficientes de determinação espacial (r2), de modo 

que o comportamento pela relação decrescente dos melhores ajustes foi: 1) PROD 

(0,91), 2) CTC (0,89), 3) MO ( 0,80), 4) pH (0,64) , 5) Al (0,52), 6) H+Al (0,23), 7) K 

(0,19), 8) Presi (0,10), e 9) (V% 0,06). 



31  

 

 

 

 

 

O alcance é o principal parâmetro fornecido pela geoestatística, 

apresentando segundo LEMOS FILHO et al. (2008), o comportamento espacial da 

variável estudada, indicando a distância na qual a variável apresenta continuidade 

espacial. Este parâmetro torna-se importante para a agricultura de precisão devido a 

utilização de pacotes a geoestatísticos alimentarem os maquinários agrícolas para a 

aplicação de insumos a taxas variáveis. Assim verificou-se que  

A variável V% foi a única que apresentou semivariograma esférico com 

alcance de 51,1 m, enquanto que as outras apresentaram semivariograma 

exponencial, apresentadas a seguir em forma decrescente de alcances: 1) MO 

(435,2 m), 2) pH (359,5 m), 3) PROD (135,3 m), 4) CTC (99,3 m), 5)  H+Al (24,1 m, 

6) K (19,3 m), 7) Al (17,5 m) e 8) Pres (17,4 m). 

Os atributos Presi, K, H+Al, Al, V% , foram os que foram os que 

apresentaram os maiores valores de dependência espacial (ADE) sendo 

respectivamente 99,9 %, 97,8%,97,4%, 95,8% e 89,4%, ficando na faixa de muito 

alta dependência espacial. Já o pH, apresentou alta dependência espacial com 

6.4,5%, enquanto os atributos MO, CTC, e PROD apresentaram média dependência 

espacial com 50%.  

 Para os atributos do solo, os mapas de Krigagem (Figura 4) foram elaborados 

de acordo com as respectivas classes de fertilidade no solo, segundo a metodologia 

de VITTI (2016), uma vez que as recomendações de adubação podem ser 

realizadas conforme essas classificações de níveis de nutrientes O Presi apresentou 

teor médio a muito alto (>16,0 mg dm-3), na maior parte da área pesquisada, com 

valores decrescendo no sentido leste-oeste, seus maiores valores foram 

encontrados na parte Leste da área estudada, sendo essa a região mais central do 

talhão. O seu correto manejo no ambiente se faz de extrema importância, conforme 

salientaram SILVA et al. (2010), o P é um atributo dos nutrientes mais limitantes à 

produtividade das culturas, portanto, assume grande importância na produção 

agrícola. 
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FIGURA 4. SEMIVARIOGRAMAS DOS ATRIBUTOS QUÍMICOS MO (A), PRESI (B), PH 

(C), K (D), H+AL (E), AL (F); CTC (G); V (%) (H) E PROD (I).  

 

 Em solos tropicais ácidos, a matéria orgânica  desempenha um importante 

papel na disponibilidade de nutrientes, pois a maior parte da CTC destes solos é 

devido aos colóides orgânicos (SOUSA et al., 2008). No mapa da matéria orgânica 

observamos 3 regiões bem definidas do seu teor no solo. Os teor são decrescente 

no sentido leste oeste, com valores decrescentes de 33,1 g dm-3 na região com 

maior teor até 29,3 g dm-3.  

 O pH apresentou maiores valores (>5,0) na parte norte do experimento, na 

região ligeiramente mais baixa da área. Já na região sul foram verificados os 

menores valores de pH ( < 5,0) e maiores que 4,6, indicando assim que esta área 

total apresenta boas condições de produtividade para as faixas obtidas com estes 

valores de pH, segundo VITTI et al. (2000). 

 O mapa do K indicou que a área apresenta no geral uma baixa a média 

fertilidade do K no solo, segundo VITII et al. (2000) (Figura 4d). Segundo Garcia et 

al. (2008) existem plantas de cobertura com grande capacidade de assimilar 

nutrientes e, posteriormente liberá-los as culturas subseqüentes, sendo um 

mecanismo importante para se utilizar como estratégia de adubação sobretudo para 

o potássio. Assim quantidades de nutrientes recicladas pelas plantas de cobertura 

podem variar de alguns poucos quilos até mais de 400 kg ha-1, de acordo com a 

espécie cultivadada. Algumas gramíneas como milheto e as braquiárias, são 

capazes de reciclar, em um único ciclo, quantidades muito superiores àquelas 

requeridas pela maioria das culturas de interesse econômico (GARCIA, et al., 2008). 

Verifica-se assim nesta área que antes do plantio da soja houve plantio de milheto, o 

que pode ter auxiliado na nutrição das plantas e indicando uma certa uniformidade 

na área dos teores de K. 

b a 

I
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 O teor de Al apresentou-se de na maior parte do mapa com altos teores. O 

que pode restringir o sistema radicular das culturas, limitando assim a absorção de 

água e de nutrientes abaixo da camada arável do solo (Sousa et al. 2008). 

 Um atributo também afetado pela condição da acidez dos solos tropicais é a 

capacidade de troca catiônica (CTC) a qual é responsável pelo equilíbrio de íons na 

interface sólido-líquido. A magnitude da CTC de um solo resulta dos colóides 

minerais e orgânicos e do pH do solo (Sousa et al.,2008). No mapa observa-se uma 

variação na CTC de 86,1 a 76,8 mmolc dm3, com valores decrescente no sentido 

norte sul, indicando valores médios segundo VITII et al. (2000). 

  Em relação à saturação por bases, está se encontram em níveis bem variados 

dentro da área em estudo, estando boa parte entre os níveis médio (50 a 70 %), 

segundo Vitti et al. (2000). 

 A produtividade obtida neste trabalho variou de 2826 a 3971 kg ha-1, sendo 

respectivamente 47,10 a 66,18 sc ha-1, sendo que as menores produtividades foram 

encontradas Ana parte mais baixa da área, onde verificou-se baixa CTC, Pres, e 

MO, indicando desta forma uma necessidade de reposição destes atributos.  

 

4 CONCLUSÃO  
 

 

 A maior parte dos atributos pesquisados apresentou dependência espacial, 

sendo possível modelar seus respectivos semivariogramas, com predominância do 

modelo Exponencial. 

 O menor valor de alcance encontrado foi de 17,4 m para os teores de Pres, 

indicando assim a menor distancia na qual os atributos estão relacionados entre si e 

435,2 m para o maior valores que foi a MO. 

 As maiores produtividades foram obtidas nas regiões com maiores teores de 

MO e CTC. 

 

 

 

 

 



35  

 

 

 

 

 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

CARVALHO, M. P.; TAKEDA, E. Y.; FREDDI , O. S.. Variabilidade espacial de 
atributos de um solo sob videira em Vitória Brasil (SP). Revista Brasileira de 
Ciência do Solo, Viçosa, v. 27, n. 4, p. 695-703, 2003. 
 
CARVALHO, O.S. et al. Variabilidade espacial de algumas propriedades químicas de 
um solo submetido a diferentes sucessões de cultivo. Revista Brasileira de Ciência 
do Solo, Viçosa, v.22, p.497-503, 1998. 
 
CAMBARDELLA, C. A. et al. Field-scale variability of soil properties in central Iowa 
soils. Soil Science Society of America Journal, Madison, v. 58, n. 5, p. 1501-1511, 
1994. 
 
CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Acompanhamento da 
safra brasileira de grãos – 4º Levantamento. Monitoramento Agrícola, v. 5, n. 4, p. 
1-132, 2018. 
 
DALCHIAVON, F. C. et al. Produtividade da soja e resistência mecânica à 
penetração do solo sob sistema plantio direto no cerrado Brasileiro. Pesquisa 
Agropecuaria Tropical, Goiania, v. 41, n. 1, p. 8–19, 2011.  
 
DALCHIAVON, F. C. et al. Variabilidade espacial de atributos da fertilidade de um 
Latossolo Vermelho Distroférrico sob Sistema Plantio Direto. Revista Ciência 
Agronomica, Fortaleza, v. 43, n. 3, p. 453–461, 2012.  
 
 DALCHIAVON, F. C.; DE PASSOS E CARVALHO, M. Correlação linear e espacial 
dos componentes de produção e produtividade da soja. Semina:Ciências 
Agrarias,Landrina,  v. 33, n. 2, p. 541–552, 2012.  
 
EMBRAPA (2013). Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Solos, Rio de Janeiro. 353 p. 
 
EPSTEIN, E. Nutrição mineral de plantas: princípios e perspectivas Traduzida 
por E. Malavolta. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1975. 672p.  
  
FARINA, M.P.W. & CHANNON, P. Acid-subsoil amelioration. II. Gypsum effects on 
growth and subsoil chemical properties. Soil Science Society of America Journal., 
52:175-180, 1988. 
 
FERREIRA, D. F. Sisvar: a Guide for its Bootstrap procedures in multiple 
comparisons. Ciência. agrotecnica. [online]. 2014, vol.38, n.2, p. 109-112. 
Disponible en: ISSN 1413-7054. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-
70542014000200001. 
 



36  

 

 

 

 

 

Gamma Design Software (2004), GS+:Geostatistics for the Environmental 
Sciences, Plainwell, Mich. 
 
GONZALES-ERICO, E. et al. Effect of depth of lime incorporation on the growth of 
corn on an Oxisol of Central Brazil. Soil Science Society America Journal, 
Madson, v.43, p. 1155-1158, 1979. 
 
LOPES, A. .; GUILHERME, L. R. G. Fertilidade do solo e produtividade agrícola. 
Fertilidade do solo, p. 2–61, 2007. 
 
MARQUES JÚNIOR, J.; LEPSCH, I. F. Depósitos superficiais neocenozóicos, 
superficies geomórficas e solos em Monte Alto, SP. Geociencias, Rio Claro,v. 19, n. 
2, p. 265–282, 2000.  
 
MASCARENHAS, H.A.A. et al. Efeito residual de adubação na produção da soja. 
Campinas: IAC, 1981. 18p (Boletim Técnico, 24). 
 
MASCARENHAS, H.A.A. et al. Diferentes proporções de calcário calcítico e 
dolomítico no crescimento da soja em solos de cerrado. In: SEMINÁRIO NACIONAL 
DE PESQUISA DE SOJA, 3., Campinas, 1984. Anais... Londrina: EMBRAPA-
CNPSo, 1984. p.852-863. 
 
ORLANDO FILHO, J. O., et al. Relações K, Ca e Mg de solo areia quartzosa e 
produtividade da cana-de-açúcar. STAB: Açucar, Álcool e Subprodutos, 
Piracicaba, v. 14, n. 5, p. 13-17, 1996. 
 
PEARSON, Karl; FISHER, Ronald & INMAN, Henry F. (1994), “Karl Pearson and R. 
A. Fisher on Statistical Tests: A 1935 Exchange from Nature”. The American 
Statistician, v. 48, n.1: p. 2-11. 1994. 
 
PIMENTEL-GOMES, F. & GARCIA, C.H. Estatística aplicada a experimentos 
agronômicos e florestais: Exposição com exemplos e orientações para uso de 
aplicativos. Piracicaba, FEALQ, 2002. 309p. 
 
QUAGGIO, J.A. et al. Respostas da soja à aplicação de calcário e gesso e lixiviação 
de íons no perfil do solo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.28, p. 375-383, 
1993. 
 
RAIJ, B. et al. Análise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais. 
Campinas: Instituto Agronômico,  285 p. 2001. 
 
RAIJ, B. van, et al. Efeito de níveis de calagem na produção de soja em solo de 
cerrado. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Campinas, v.1, p.28-31, 1977.  
 



37  

 

 

 

 

 

REICHERT, J. M. et al. Variabilidade espacial de Planossolo e produtividade de soja 
em várzea sistematizada: análise geoestatística e análise de regressão. Ciência 
Rural, v. 38, n. 4, p. 981–988, 2008. 
 
SALVIANO, A.A.C.; VIEIRA, S.R. & SPAROVEK, G. Variabilidade espacial de 
atributos de solo e de Crotalaria juncea-L em área severamente erodida. Revista 
Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 22, p.115-122, 1998. 
 
SEIDEL; MARCELO SILVA DE OLIVEIRA SEMINA: Ciências Exatas e 
Tecnológicas, Londrina, v. 34, n. 1, p. 125-132, 2013. 
 
SHAPIRO, S. S.; WILK, M. B. An analysis of variance test for normality: complete 
samples. Biometrika, Oxford, v. 52, n. 3-4, p. 591-611, 1965. 
 
SIQUEIRA, O.J.F. de. Adubação foliar em trigo. Passo Fundo: Embrapa-CNPT,. 
48p. (Embrapa- -CNPT. Documentos, 10).1988. 
 
SUMNER, M.E., and P.M.W. FARINA. 1986. Phosphorus interactions with other 
nutrients and lime in field cropping systems. In: Advances in Soil Science, Vol. V, 
B.A. Stewart (ed.), Springer-Verlag, New York, pp. 201-236. 
 
TIMM, LC.; PIRES LF.; ROVERATTI, R.;ARTHUR, R.C.J.; REICHART. K.; 
OLIVEIRA, J.C.M.; BAHCCHI, O.O.S., 2006). Field Spatial and Temporal pattens of 
soil water content and bulk density changes, Scientia Agrícola, Piracicaba, v. 63, n. 
1, p.55-64, 2006. 
 
VAN RAIJ, B.; Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São 
Paulo, Instituto Agronômico, Fundação IAC: Campinas, 1996. (Boletim Técnico no 
100). 
 
VITTI, G.C., TREVISAN, W. Manejo de macro e micronutrientes para alta 
produtividade da soja. Piracicaba, Potafós, 2000. p. 16. (INFORMAÇÕES 
AGRONÔMICAS Nº 90). 
 
WATANABE, R. T. et al. Produtividade da cultura de soja em função da densidade 
populacional e da porcentagem de cátions (Ca, Mg e K) no complexo sortivo do solo. 
Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 26, n. 4, p. 477–484, 2005. 
 
ZANÃO JÚNIOR, L. A. et al. Variabilidade espacial dos teores de macronutrientes 
em latossolos sob sistema plantio direto. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 
Viçosa, v. 34, n. 2, p. 389–400, 2010. 
 
ZANÃO JÚNIOR, L. A.; LANA, R. M. Q.; GUIMARÃES, E. C. Variabilidade espacial 
do pH, teores de matéria orgânica e micronutrientes em profundidades de 
amostragem num Latossolo Vermelho sob semeadura direta. Ciência Rural, Santa 
Maria,  v. 37, n. 4, p. 1000–1007, 2007. 


