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Introdução

O gerenciamento do processo de produção agrícola 
em função da variabilidade espacial é o que se 
convencionou chamar Agricultura de Precisão, esta é 
uma ferramenta de trabalho para exploração e 
gerenciamento da produção agrícola que tem como 
objetivo otimizar a produção, reduzir insumos 
utilizados e preservar o meio ambiente, incluindo-se 
nesse gerenciamento os atributos físico-hídricas do 
solo. O uso da técnica de Interpolação por krigagem 
proporciona um conhecimento mais amplo do campo 
experimental com relação à variação espacial e 
temporal dos atributos do solo que afetam o manejo de 
irrigação. Seu objetivo é correlacionar causas e efeitos 
a partir de dados medidos e sua distribuição espacial. 

Por ser capaz de promover um manejo localizado e 
preciso da área cultivada, a agricultura de precisão 
permite a otimização do uso de insumos agrícolas, 
redução de custos da lavoura e a possibilidade de 
aumento da produtividade. Para o seu uso é necessária, 
numa primeira etapa, uma amostragem de solo 
adequada, na qual o número de pontos coletados seja 
suficiente para detectar a variabilidade espacial dos 
atributos a serem analisados [1].

A análise geoestatística permite detectar a existência 
da variabilidade e distribuição espacial das medidas 
estudadas constitui importante ferramenta na análise e 
descrição detalhada da variabilidade das propriedades 
do solo [2].

A geoestatística tem sido aplicada no estudo da 
distribuição espacial das propriedades físicas do solo. 
Propriedades como densidade do solo, porosidade total 
têm apresentado dependência espacial descritas por
semivariogramas simples [3].

Nesse trabalho objetivou-se avaliar a variabilidade 
espacial de propriedades físicas do solo em uma 
parcela experimental, empregando a estatística clássica 

e geoestatística para análise de dados através de 
semivariogramas e construindo mapas de isolinhas e 
superfícies com uso da técnica de interpolação da 
krigagem.

Material e métodos

O trabalho foi conduzido na área experimental da 
Fazenda São Luiz, Distrito de Garanhuns, PE, cujas 
coordenadas geográficas são: 8o33’25’’, de latitude sul, 
36o29’34’’ de longitude oeste e aproximadamente 842 
m de altitude. O campo experimental apresenta uma 
área de aproximadamente 0,8 hectare de solo 
aproveitável para atividades agrícolas. Os solos são de 
classe textural franco arenoso de relevo suave 
ondulado.

O esquema experimental utilizado visando estudar os 
atributos físicos do solo foi definido de modo a 
permitir uma amostragem e realização de testes de 
campo mais adequada que apresente custo menor, com 
menor gasto de tempo. Neste sentido foi utilizado um 
sistema de amostragem sistemática na área 
experimental, que consistiu em estabelecer um plano de 
amostragem seguindo um critério grade (grid), com 
distâncias pré-fixadas entre uma amostra e outra.

Os pontos amostrados constituíram de malhas 
quadriculadas (Linha vs. Colunas) com espaçamento 
regular entre pontos de 15 metros, perfazendo um total 
de 38 pontos amostrais (Figura1). Em cada local de 
interseção da grade foi determinado os atributos físicos 
do solo para três (03) profundidades 0–20, 20–40 e 40–
60 cm, perfazendo um total de 114 amostras. Em cada 
local e nas três profundidades foram coletadas amostras 
de solo, para determinação dos atributos físicos do 
solo; textura do solo, densidade do solo, obtidos para 
as três profundidades pelo método do densímetro, da 
proveta e do balão volumétrico, respectivamente. Do 
total de 38 pontos de medição nas três profundidades, 



procurou-se conhecer a estrutura espacial, pela análise 
geoestatística através dos semivariogramas 
experimentais. Finalmente através da técnica de 
interpolação Krigagem foi construído os mapas de 
isolinhas, representativo da distribuição espacial das 
propriedades, com o auxílio do software SURFER 7.0.

Resultados e Discussão

Pela análise estatística clássica os dados da 
composição granulométrica, da densidade do solo (Dg) 
e da porosidade total (Pt) para as três profundidades 
apresentaram baixos valores de desvio-padrão e 
coeficiente de variação (Tabela 1), indicando pequena
magnitude de variabilidade. Segundo classificação do 
coeficiente de variação CV proposta por Warrick e 
Nielsen [4] os dados possuem pequena variação em
torno da média (CV = 6,89%, i.e., CV < 15%). A 
pesquisa mostra que a variabilidade da Dg do solo 
decresce com a profundidade amostrada, enquanto que 
a Pt cresce com aumento da profundidade do solo.
As Figuras de 2 à 7 apresenta o semivariograma 
isotrópico experimental e o teórico dos dados de
densidade onde mostram estrutura de dependência 
espacial, os quais permitiram visualizar o padrão de 
variabilidade espacial e o permitiu o seu mapeamento, 
utilizando-se técnicas da Krigagem. A partir do 
mapeamento da área experimental pelo processo de
krigagem permitiu a definição de zonas de menor 
variabilidade das propriedades analisadas para fins de 
estratégia para o dimensionamento e manejo da 
irrigação.

A Tabela 2 apresenta os parâmetros dos ajustes dos 
modelos dos semivariogramas isotrópico experimental 
dos dados de densidade do solo e porosidade total, o 
efeito pepita (Co) alcance (Ao), que corresponde ao 
limite da dependência espacial e também definem o 
raio máximo para interpolação por krigagem, o patamar 
(Co+C) e a soma dos quadrados dos resíduos (SQR) 
que indicam a qualidade do ajuste do modelo de 
semivariograma teórico ao experimental. Também 
observa-se que o espaçamento utilizado se adequar a 
padrão da variabilidade espacial, não perdendo a 
dependência espacial, e o modelo matemático 
(semivariograma teórico) que melhor se ajustou aos 
valores da semivariância para a Dg e Pt foram o 
exponencial e esférico, respectivamente, por apresentar 
o menor valor de SQR (critério utilizado pelo software 
GS+) (Tabela 2).

Agradecimentos

Deixamos expressos nossos sinceros agradecimentos 
às seguintes instituições e pessoas, sem as quais o 
presente trabalho teria sido impossível: à Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Pernambuco 
(FACEPE) pelo concessão dos recurso financeiros e ao 
Prof. Antonio Ricardo Santos de Andrade pelo 
incentivo, discussões e sugestões ao desenvolvimento 
deste trabalho.

Referências

[1] MONTANARI, R. et al. Variabilidade espacial de 
atributos químicos em latossolo e argissolos.
Cienc. Rural [online]. 2008, vol.38, n.5, pp. 
1266-1272.

[2] VIEIRA, S. R. Geoestatística em estudos de 
variabilidade espacial do solo. In: NOVAIS, R. 
F.; ALVARES, V. H.; SCHAEFER, C. E. G. R. 
Tópicos em ciência do solo. Viçosa: Sociedade 
Brasileira de Ciência do Solo, 2000. v. 1, p. 1-53.

[3] GREGO, C.R.; VIEIRA, S. R. Variabilidade 
espacial de propriedades físicas do solo em uma 
parcela experimental. Rev. Bras. Ciênc. Solo 
[online]. 2005, vol.29, n.2, p.169-177.

[4] WARRICK, A. W.; NIELSEN, D.R. Spatial variability 
of soil physical properties in the field. In: HILLED, D. 
(Ed). Application of soil physics. New York: Academic
Press, 1980. p. 319-344.



Figura 1. Mapa de localização da área de amostragem com 
pontos regularmente espaçados.

Tabela 1. Medidas estatísticas da densidade e porosidade.

Figura 2. Semivariograma da densidade do solo na 
profundidade de 0 – 20cm.

Figura 3. Semivariograma da densidade do solo na 
profundidade de 20 – 40cm.

Figura 4. Semivariograma da densidade do solo na 
profundidade de 40 - 60cm.

Figura 5. Semivariograma da porosidade do solo na 
profundidade de 0 -20cm.

Figura 6. Semivariograma da porosidade do solo na 
profundidade de 20 - 40cm.

Figura 7. Semivariograma da porosidade do solo na 
profundidade de 40 - 60cm.

Tabela 2. Parâmetros do modelo exponencial e esferico 
ajustado aos semivariogramas para Dg e Pt nas 
profundidades 0-20, 20-40 e 40-60cm.

Parâmetros Dg (g cm-3) Pt (%)

0 -20 20 – 40 40 - 60 0 -20 20 – 40 40 - 60

Média 1,30 1,30 1,26 47,15 47,15 48,68

Mediana 1,28 1,31 1,27 47,35 46,6 48,9

Desvio padrão 0,06 0,06 0,05 1,89 2,39 2,20

Variância 0,00 0,00 0,00 3,60 5,75 4,87

Assimetria 0,24 -0,43 -0,27 -0,15 0,38 -0,07

Valor Máximo 1,43 1,39 1,37 51,8 52,1 52,6

Valor Mínimo 1,15 1,17 1,12 42,5 43,5 44,5

No. observações 38 38 38 38 38 38


