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INTRODUÇÃO

O solo é o produto dos fatores de formação, 
sendo um deles os organismos (flora e fauna). Os 
organismos contribuem, entre outros processos, 
na ciclagem de nutrientes, favorecendo a 
absorção de nutrientes que se encontram nas 
camadas mais profundas e que posteriormente 
serão depositados nas camadas superficiais. Uma 
parte desses nutrientes, que não é utilizada pelos 
vegetais, pode ser translocada para horizontes e/
ou camadas mais profundas. Através de análises 
geoestatísticas, essa variação em profundidade 
pode ser modelada, permitindo estimativas 
espaciais utilizando a dependência espacial entre 
os pontos coletados, podendo reduzir o número de 
amostras ou análises, tornando assim o processo 
menos oneroso. Desta forma, o objetivo desse 
trabalho é analisar a estrutura de dependência 
espacial de atributos químicos em um perfil de 
solo, presente em um fragmento de Mata Atlântica 
localizado no Município de Seropédica-RJ

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em um perfil de solo em 
um fragmento florestal de 2,2 hectares localizado 
próximo ao Instituto de Florestas da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro, no município 
de Seropédica-RJ. A vegetação encontra-se em 
estágio sucessional médio e possui contínua 
regeneração das espécies (OLIVEIRA et al., 
2018). O solo foi classificado como Argissolo 
Vermelho-Amarelo (SANTOS et al., 2018). 
Foram coletadas 64 amostras de solo de forma 
sistemática ao longo do perfil e submetidas 
a análise para quantificação dos seguintes 
atributos: pH, Ca2+, Mg2+, Al3+, K+, Na+, P e H+Al 
(DONAGEMMA et al., 2011) e carbono orgânico 
total (COT) (YEOMANS; BREMNER, 1998). 

Para os resultados foram obtidas as estatísticas 
descritivas e realizado teste de normalidade 
de Shapiro-Wilk. Em seguida, avaliou-se a 
continuidade espacial dos atributos químicos do 
solo através da análise semivariográfica e ajuste 
dos modelos exponencial, esférico e gaussiano, 
pelo método da máxima verossimilhança. Na 
análise geoestatística, utilizou-se o pacote 
GeoR (RIBEIRO JÚNIOR; DIGGLE, 2001) no 
software R (R CORE TEAM, 2015). Os critérios 
de avaliação da qualidade dos ajustes foram: o 
critério de informação de Akaike (AIC), o índice 
de dependência espacial (IDE), erro absoluto 
(EA), erro médio reduzido (ER) e o desvio 
padrão dos erros reduzidos (Ser). Na presença de 
dependência espacial da variável foi realizado o 
processo de interpolação utilizando a krigagem 
ordinária no software ArcGis 10.5.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre as variáveis analisadas, o cálcio e 
magnésio (Ca+Mg) e a acidez potencial (H+Al) 
apresentaram valores de média semelhantes, 
sendo esses os maiores valores médios entre 
todas as variáveis. Entretanto, para os valores 
de H+Al verificou-se maior homogeneidade dos 
dados, com menores valores de desvio-padrão e 
coeficiente de variação. Os valores de pH variaram 
de 3,7 e 5,4, caracterizando o solo como ácido. 
As maiores variações foram encontradas para os 
teores de fósforo (P), carbono (C) e potássio (K), 
com valores iguais a 74,94%, 50,84% e 49,19% 
respectivamentee as menores para a saturação 
por bases (%V) com valores de H+Al de 6,60% 
e 10,62% respectivamente. Quanto à normalidade 
dos dados, somente as variáveis magnésio (Mg) e 
o %V não apresentaram distribuição normal pelo 
teste de Shapiro-Wilk com 95% de confiança. De 
forma geral, a maioria das variáveis apresentaram 
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índice de dependência espacial classificado como 
moderada ou forte. O IDE pode ser classificado 
como fraco, com valores abaixo de 0,25, moderado 
entre 0,25 e 0,75, e forte com valores acima de 0,75 
(CAMBARDELLA et al., 1994). Uma exceção a 
esse padrão foi verificada para o Mg, que para 
todos os modelos ajustados gerou IDE abaixo 
de 3,6, demonstrando uma fraca dependência 
espacial. Esse resultado pode ser explicado pela 
forma de mensuração dessa variável, que é obtida 
pela diferença entre a quantidade total de Ca+Mg 
com a de Ca. O modelo de melhor ajuste para 
todas as variáveis foi o esférico, onde observaram-
se os melhores resultados utilizando como critério 
principal os menores valores de AIC. Quando a 
diferença entre os valores de AIC foi inferior a 2, 
os modelos foram considerados estatisticamente 
semelhantes (BURNHAM; ANDERSON, 2002). 
Neste caso, foram utilizados como parâmetros o 
EA, ER e o Ser para a seleção do modelo. Não foi 
possível realizar a validação cruzada do modelo 
gaussiano para o Mg, C e pH em água, sendo 
necessário selecionar um dos demais modelos 
restantes. Através dos mapas de interpolação das 
variáveis foi verificado uma alta concentração das 
variáveis Ca, Ca+Mg, P, H+Al, K e C até 30 cm de 
profundidade, corroborando com o mapa de soma 
de bases e a capacidade de trocas catiônicas total. 
Os maiores valores dessas variáveis nas camadas 
superficiais do perfil podem ser explicados 
pela deposição da serapilheira e ciclagem de 
nutrientes, que ocorrem de forma mais intensa na 
superfície do solo. Para o sódio (Na) verificou-
se maior concentração nas camadas superiores e 
inferiores do perfil, e na parte central uma menor 
concentração.

CONCLUSÃO

O modelo esférico apresentou o melhor ajuste 
para todas as variáveis analisadas, permitindo a 
espacialização dos atributos edáficos do perfil com 
precisão e possibilitando a análise da distribuição 
espacial das variáveis, com exceção a esse padrão 
o magnésio.
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