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RESUMO 

 

 

Ações antrópicas para fins de cultivo tem ocasionado problemas, como a diminuição 

da estabilidade estrutural dos agregados e consequente redução do estoque de 

carbono. Os diferentes usos e manejos do solo, especialmente a conversão de 

ecossistemas naturais em sistemas agrícolas pode provocar alterações significativas 

na camada orgânica do solo e podendo ser submetidos a características de estoque 

ou fonte de carbono para atmosfera. Assim o objetivo deste trabalho foi avaliar o 

comportamento espacial do carbono e agregados do solo em áreas de Terras Pretas 

Arqueológicas (TPA) na região Sul do Amazonas. Foram selecionadas três áreas 

com uso em sistema agrícola nas culturas de cacau, café e pastagem. Nesses locais 

foi delimitada uma malha amostral com espaçamentos de 06 x 10 metros e 

efetuadas coletas de solo nas profundidades 0,0-0,05, 0,05-0,10, 0,10-0,20 e 0,20-

0,30 metros, totalizando 264 pontos amostrais. Foram determinados os teores de 

matéria orgânica, agregados e estoque de carbono do solo. Os dados foram 

submetidos à análise estatística descritiva e geoestatística. 
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1. Introdução  

Nos últimos anos, devido às ações antrópicas sobre os recursos naturais tem 

ocasionado problemas de emissão de gases do efeito estufa (CO2, N2O, CH4 e CFCs), e 

proporcionando o crescente interesse no estudo do comportamento dos solos quanto à 

sua capacidade de armazenar ou perder carbono, nas diversas condições de manejo 
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existentes. Neste contexto a matéria orgânica do solo (MOS) constitui a base fundamental 

no uso e manejo do solo, visando à produtividade agrícola sustentável, pois através dos 

seus efeitos diretos, é capaz de modular as condições químicas, físicas e biológicas do 

solo, e consequentemente, a eficiência nutricional, sendo considerada uma importante 

indicadora da qualidade do solo (CONCEIÇÃO et al., 2005). 

Os agregados do solo são conhecidos por terem um importante efeito sobre a 

retenção de C no solo (SIX et al., 2004). Desta forma, altos teores de carbono orgânico no 

solo estão relacionados com agregados mais estáveis e maior biomassa vegetal (BAYER 

e MIELNICZUC, 2008). Por outro lado, baixos teores favorecem uma maior desagregação, 

que resulta num aumento de microagregados no sistema. Havendo uma estreita relação 

entre o cultivo e o estado de agregação do solo, visto que a prática de cultivo com o uso 

de culturas com vigoroso e extenso sistema radicular rompe os macroagregados, 

causando assim, impacto nos organismos filamentosos, deixando mais rápida a 

decomposição da matéria orgânica do solo (MOREIRA e SIQUEIRA, 2006). 

As áreas de terras pretas arqueológicas localizam-se em antigos assentamentos e 

seus solos contêm artefatos culturais, possuem coloração escura, devido ao material 

orgânico decomposto e, em parte, na forma de carvão, como resíduo de fogueiras 

domésticas e de queimadas para uso agrícola do solo (LIMA et al., 2002). Pois a elevada 

fertilidade e principalmente a sustentabilidade da fertilidade das áreas de TPA causa 

grande interesse em agricultores e pesquisadores, sendo essa riqueza atribuída ao 

elevado nível de matéria orgânica e as suas propriedades físico-químicas como, a elevada 

reatividade das frações húmicas (CUNHA et al., 2009).  As ações antrópicas promoveram 

modificações nas características químicas dos horizontes estudados, conforme observado 

pelos elevados teores de P disponível, Ca2+, K+, e Mg2+ (SILVA et al, 2011). 

Os diferentes sistemas de manejos adotados nos cultivos agrícolas têm grande 

influência nos estoques de MOS, podendo diminuir, manter ou aumentar esses estoques 

em relação à vegetação nativa (KHORRAMDEL et al., 2013). Em estudos Moreira & 

Malavolta (2004), avaliando as alterações na atividade da biomassa microbiana como um 

indicador da dinâmica de C e nitrogênio (N) em solo submetido à sucessão de cobertura 

vegetal e de manejo na Amazônia Ocidental, concluíram que a sucessão floresta primária-

pastagem-cupuaçuzal afeta negativamente o estoque de C do solo, ocasionando de forma 

significativa a diminuição da MOS. Para Cardoso et al. (2010) a conversão de floresta 

nativa em pastagem verificou-se que os estoques de C e N no solo, em ecossistemas do 
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pantanal, proporcionou redução nos estoques de carbono orgânico e carbono microbiano 

no solo. 

Os atributos do solo em ambiente amazônico apresentam variações marcantes nas 

propriedades, físicas, químicas e mineralógicas. A variabilidade espacial dos atributos do 

solo é resultado de processos pedogenéticos diversos e pode ser demonstrada tanto por 

levantamentos e análises dos solos, assim como nas diferenças encontradas nas 

produções das plantas (SILVA et al., 2010). Com consequência do uso e manejo, 

consequentemente esses atributos exibem variabilidade espacial e temporal em macro, 

meso e micro escalas (PANOSSO et al., 2008). 

O cultivo do cacau constitui um agrossistema conservacionista do solo, devido ao 

recobrimento total do terreno, diminuindo o impacto das gotas de chuva e pela formação 

de densa camada de serapilheira. Pois outra forma de COS é a quebra dos agregados 

pelo impacto direto das gotas de chuva sobre o solo, e consequentemente erosão da 

camada superficial mais rica em  COS, contribuindo com grandes perdas de COS, que é 

um dos principais constituintes removidos pela erosão, tendo em vista sua baixa 

densidade (SCHICK, 2000). 

O cafeeiro por ser uma espécie perene, pode favorecer a conservação do COS, em 

função de fatores como menor necessidade de revolvimento da camada arável, e 

constante entrada de massa vegetal através de podas, queda de folhas, galhos, ramos e 

frutos, o que pode proporcionar maior cobertura do solo e menor erosão (BICALHO e 

BORGES, 2009).  

Com o uso das técnicas geoestatísticas é possível verificar a variabilidade do 

comportamento dos atributos do solo no espaço e no tempo (WANG et al., 2002), pois 

esta ferramenta incorpora em si funções de relacionar a distância e a covariância dos 

atributos do solo entre os pontos das análises espaciais tornando assim as determinações 

mais acuradas do que quando se considera que os atributos não são espacialmente 

dependentes. De acordo com Vieira et al. (2010), para que isso seja possível lança-se 

mão aos semivariogramas, a fim de reduzir a necessidade de amostragem intensa na 

área de estudo. 

A hipótese deste estudo incorpora que as áreas de Terras Pretas Arqueológicas com 

sua importância de solos com alta fertilidade e potencial para agricultura, tem grande 

aporte em estocar carbono. Desse modo, esse estudo visa avaliar os diferentes sistemas 

de manejo do solo com culturas sobre a MOS perante as propriedades químicas e físicas 
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do solo, podendo identificar suas relações com o estoque ou fonte de carbono para 

atmosfera. 

 

2. Metodologia  

A área de estudo está situada na região do município de Apuí e Manicoré, 

localizados no sul do Estado do Amazonas, sob as coordenadas geográficas de 7º 30’ 22” 

S e 63º 01’15” W e 07º 59' 77,1" S e 61º 39' 51,2" W respectivamente. Com histórico de 

ocupação antrópica nas décadas de 70 e 80, sendo utilizada para o cultivo a 

aproximadamente um período de vinte anos. 

A zona climática da região, segundo a classificação de Köppen, pertence ao grupo A 

(Clima Tropical Chuvoso) e tipo climático Am (chuvas do tipo monção), apresentando um 

período seco de pequena duração, com precipitação média anual variando entre 2.250 e 

2.750 mm, e com período chuvoso iniciando em outubro e prolongando-se até junho. As 

médias anuais de temperatura variam em torno de 25º C e 27º C e umidade relativa do ar 

variando entre 85 e 90%. 

Na região de relevo movimentado, nos municípios de Apuí e Manicoré, encontram-se 

Latossolos Vermelhos com caráter distrófico nas posições de topos, Argissolos Amarelos 

distróficos em ambientes de meia encosta e Latossolo Vermelho-Amarelo eutrófico nas 

posições de sopé de deposição (CAMPOS et al., 2011). 

Foi realizado o mapeamento em áreas de Terras Pretas Arqueológicas (TPAs) na 

região Sul do Amazonas com os seguintes usos: a) TPAs cultivo de cacau; b) TPAs cultivo 

de café; c) TPAs cultivo de pastagem. Nesses locais foi delimitada uma malha de 42 x 100 

metros, em cada unidade de manejo. As malhas foram amostradas em espaçamentos de 

06 x 10 metros com coletas de solo nas profundidades 0,0-0,05, 0,05-0,10, 0,10-0,20, 

0,20-0,30 metros, totalizando 264 pontos amostrais em cada malha. 

 

Tabela 1. Textura do solo das áreas de terra preta arqueológica sob uso de café, cacau 

no município de Apuí e pastagem no município de Manicoré, AM. 

Profundidade 

 Café   Cacau   Pastagem  

----------------------------------------------------g kg-¹--------------------------------------------------------- 

Areia Silte Argila Areia Silte Argila Areia Silte Argila 

0,0 – 0,05 m 364,65 617,37 17,98 221,10 572,83 204,52 711,13 235,49 51,18 

0,05 – 0,10 m 417,69 567,98 14,33 195,17 539,01 265,36 706,28 222,95 71,59 

0,10 – 0,20 m 344,32 638,52 17,16 187,97 537,86 274,23 713,76 205,94 73,91 
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O carbono total foi determinado pelo método de Walkley-Black modificado por 

Yoemans e Bremner (1988), a percentagem de matéria orgânica por sua vez, foi calculada 

multiplicando-se o resultado do carbono orgânico por 1,724. Este fator é utilizado em 

virtude de se admitir que, na composição média do húmus, o carbono participa com 58 % 

(EMBRAPA, 1997). 

Matéria orgânica (g/Kg) = C (g/Kg) X 1,724 

 O estoque de carbono (Est C) determinado em todas as áreas estudadas na 

profundidade de coleta de 0,0-0,05, 0,05-0,10 e 0,10-0,20 m, foi calculado pela expressão 

(EMBRAPA, 1997): 

Est C = (CO x Ds x e)/10 

Onde:  

Est C = estoque de C orgânico em determinada profundidade (Mg há-1)  

CO = teor de C orgânico total na profundidade amostrada (g kg-1)  

Ds = densidade do solo da profundidade (kg dm-3)  

e = espessura da camada considerada (cm). 

 

Nos pontos de cruzamento das malhas, foram coletadas amostras indeformadas nas 

respectivas profundidades citadas anteriormente para determinação da estabilidade dos 

agregados do solo pelo método do peneiramento úmido, com modificações nas seguintes 

classes de diâmetro: >2,0; 2,0-1,0; 1,0-0,25; 0,25-0,10; 0,10-0,05 e <0,05 mm. Os 

resultados foram expressos em percentual dos agregados retidos nas peneiras >2 mm, <2 

mm e do diâmetro médio geométrico (DMG) e ponderado (DMP) (EMBRAPA, 1997). 

Os dados foram submetidos à análise estatística descritiva, sendo determinados à 

média, valores máximos e mínimos, coeficientes de assimetria e curtose, coeficiente de 

variação (CV) e distribuição de frequências dos dados. Esta análise foi realizada no 

software estatístico Minitab 14 (MINITAB, 2000).  

Para a caracterização da variabilidade espacial, realizou-se a análise geoestatística 

(ISAAKS e SRIVASTAVA, 1989). Sendo o semivariograma experimental estimado pela 

equação. (1).   
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Sendo:  γ(h) - valor da semivariância para uma distância h; N(h) - número de pares 

envolvidos no cálculo da semivariância; Z(xi) - valor do atributo Z na posição xi; Z(xi+h) - 

valor do atributo Z separado por uma distância h da posição xi.  

Os semivariogramas experimentais escolhidos com base no número de pares 

envolvidos no cálculo da semivariância dos primeiros lags, presença de patamar 

claramente definido (WOLLENHAUPT et al., 1997; BURROUGH e MCDONNEL 2000) e o 

resultado da técnica de Jack Knifing (VAUCLIN et al., 1983).  

Após o ajuste dos modelos matemáticos permissíveis e feita à interpolação dos 

dados por meio da krigagem. A análise geoestatística foi realizada no software GS+ e os 

mapas de krigagem no software Surfer versão 8.00. 

 

3. Resultados e discussão 

 Os resultados referentes à análise estatística descritiva dos atributos do solo, COT 

e Est C são apresentados nas tabelas 2 e 3. Os resultados de média e mediana das 

variáveis estudadas apresentaram proximidade de valores nas diferentes áreas, podendo 

predizer que há uma distribuição simétrica.  O mesmo foi observado por (Oliveira et al., 

2013) trabalhando com os atributos físicos de um Cambissolo Háplico sob diferentes usos  

no Sul do Amazonas, exceto pela matéria orgânica do solo sob cultivo de café nas 

profundidades 0,0-0,05 e 0,05-0,10, com valores um pouco distanciados, mas podendo 

ser observado valores de assimetria e curtose próximos à zero, não se sensibilizando a 

valores extremos, se diferenciando do constatado por Diggle & Ribeiro Júnior (2007). 

 Observando os diferentes manejos das áreas estudadas (tabela 2), pode-se notar 

que os valores do diâmetro médio geométrico (DMG) e diâmetro médio ponderado (DMP) 

decresceram á medida que aumentava a profundidade. Este comportamento semelhante 

foi visto por Netto et al. (2001) trabalhando com diferentes manejos em solos de cerrado 

sob cafeicultura. No cultivo de café os valores médios de DMG variaram  entre 2,78 e 2,22 

e DMP entre 3,14 e 2,90, no cultivo de cacau o DMG ficou entre 2,73 e 2,57 e o DMP 

entre 3,14 e 2,53 e na área sob uso de pastagem o DMG apresentou resultados entre 

2,73 e 2,51 e o DMP resultou entre 3,14 e 3,01. Podendo dizer que são todos diâmetros 

elevados, atribuindo á estes características de um solo bem agregado, isso se deve aos 

elevados teores de matéria orgânica que as terras pretas possuem, e ao manejo adotado 

com o uso de culturas perenes, que diminuem a exposição do solo, principalmente 

quando em consórcio com espécies florestais. Rosane et al. (2010) trabalhando com 

Latossolo vermelho distrófico, sob diferentes manejos, diz que esses efeitos benéficos 
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sobre essa agregação são resultante da atividade conjunta dos microrganismos, da fauna 

e vegetação. Pois as culturas perenes podem conservar a estrutura do solo (Albuquerque 

et al., 2005; Wedling et al., 2005). 

 A porcentagem de agregados acima de 2 mm, na média foi superior em sua maioria 

aos 90% no uso de café e cacau, havendo um pequeno decréscimo á cada profundidade, 

consequentemente a porcentagem de agregados abaixo de 2mm foi pequena (tabela 2), 

pois sua elevada estabilidade e boa estruturação, possuem uma maior resistência aos 

efeitos externos. Bastos et al. (2005) diz que a ação da matéria orgânica do solo na 

diminuição da entrada de água no agregado, que reduz sua quebra pela expulsão 

instantânea do ar.  

 O coeficiente de variação dos dados analisados, segundo a classificação 

estabelecida por Warrick e Nielsen (1980) para o CV, que classificam como baixa 

variabilidade CV < 12%, média variabilidade CV entre 12 e 60% e, alta variabilidade CV > 

60%. Na tabela 2 a profundidade 0,0 – 0,05 m, 0,05 – 0,10 e 0,10 – 0,20 m na área de 

café das variáveis DMG, DMP e % de agregados >2 mm apresentou baixa variabilidade, 

enquanto a % de agregados <2 mm teve média variabilidade. Enquanto o cultivo de cacau 

se diferenciou devido ao DMG ter ocorrido média variabilidade nas três profundidades. No 

uso de pastagem na camada 0,0 – 0,05 m e 0,05 – 0,10m o DMG foi tido como médio e o 

DMP como baixo. Podendo ser observado que os dados alcançarão uma variabilidade de 

baixa a média. Gomes e Garcia (2002) trabalhando com a estatística voltada a 

experimentos agronômicos, dizem que o CV menor ou igual à 12% indicam melhor 

homogeneidade dos dados. 

 Quanto ao teste de normalidade dos dados, feito sua avaliação com base no teste 

de Kolmogorov-Smirnov.  Para os dados referentes ao DMG e DMP não apresentaram 

normalidade na área sob o uso de café nas três profundidades. No uso de cacau somente 

na camada 0,0 – 0,05 m, 0,05 – 0,10 m e 0,10 – 0,20 m o DMG, DMP  e a % de 

agregados < 2 mm. Mas Vieira (2000b) afirma que condição de normalidade não é uma 

exigência da geoestatística, é conveniente apenas que a média e a variabilidade dos 

dados não sejam constantes em toda a área de estudo, ou seja, que ocorra a 

estacionaridade necessária ao uso da geoestatística. 

   

Tabela 2. Estatística descritiva das variáveis diâmetro médio geométrico (DMG), diâmetro 
médio ponderado (DMP), diâmetro maior que 2 mm (>2 mm) e diâmetro menor que 2 mm 
(<2 mm) nas profundidades 0,0-0,05, 0,05-0,10 e 0,10-0,20m em área de TPA sob 
diferentes usos na região sul do Amazonas. 
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(¹)DP: desvio padrão; (²)CV: coeficiente de variação; (3)Assimetria; (4)K: Curtose; (5)d: teste de normalidade Kolmogorov-
Smirnov, * significativo a 5% de probabilidade. 

 

Comparando os diferentes sistemas (tabela 3), a densidade do solo no manejo de 

café e cacau foi maior na camada 0,10 – 0,20 m, decrescendo à medida que a 

profundidade aumentava, o mesmo foi observado por Santos et al. (2011) na mesma 

região trabalhando com seis sítios de TPAs. Neves Júnior (2008) diz que isso se dá em 

Estatística 
descritiva 

Média Mediana Máximo Mínimo DP(1) CV(2) Assim.(3) K(4) d(5) 

   Café    

   0,0 – 0,05 m    

DMG  mm 2,80 2,80 3,44 1,99 0,32 11,42 -0,19 -0,03 0,20* 
DMP  mm 3,14 3,14 3,36 2,86 0,10 3,18 -0,29 -0,24 0,20* 
> 2mm  % 90,60 91,26 99,77 79,83 4,49 4,95 -0,28 -0,45 0,08* 
< 2mm  % 7,56 6,65 18,00 1,20 4,01 53,04 0,55 -0,30 0,01ns 
    0,05 – 0,10 m    
DMG  mm 2,73 2,76 3,55 2,15 0,28 10,25 0,40 0,23 0,20* 
DMP  mm 3,08 3,10 3,31 2,82 0,11 2,84 -0,32 -0,59 0,20* 
> 2mm  % 88,46 89,05 98,13 76,46 5,14 5,81 -0,47 -0,50 0,20* 
< 2mm  % 10,15 9,09 22,66 1,80 4,97 48,96 0,76 -0,08 0,02ns 
    0,10 - 0,20 m    
DMG  mm 2,22 2,20 3,24 1,70 0,28 12,61 0,58 1,01 0,20* 
DMP  mm 2,90 2,91 3,19 2,57 0,14 4,82 -0,32 -0,44 0,20* 
> 2mm  % 81,58 81,99 94,16 66,33 6,57 8,05 -0,37 -0,40 0,20* 
< 2mm  % 13,83 12,95 31,08 2,01 6,95 50,25 0,62 -0,12 0,20* 

    Cacau    

    0,0 – 0,05 m    
DMG  mm 2,73 2,71 3,68 1,80 0,39 14,28 0,05 -0,12 0,20* 
DMP  mm 3,14 3,14 3,42 2,77 0,14 4,45 -0,45 0,18 0,09* 
> 2mm  % 90,51 90,72 99,93 76,87 5,25 5,80 -0,72 0,49 0,20* 
< 2mm  % 9,48 9,28 23,13 0,07 5,25 55,37 0,72 0,49 0,20* 
    0,05 – 0,10 m    
DMG  mm 2,55 2,54 3,48 1,79 0,37 14,50 0,08 -0,44 0,20* 
DMP  mm 3,01 3,04 3,50 2,60 0,18 5,98 -0,35 -0,13 0,20* 
> 2mm  % 85,59 86,95 96,86 69,40 7,17 8,37 -0,66 -0,43 0,02* 
< 2mm  % 14,40 13,04 30,60 3,14 7,17 49,79 0,66 -0,43 0,02ns 
    0,10 - 0,20 m    
DMG  mm 2,57 2,63 3,52 1,28 0,42 16,34 -0,55 0,04 0,02ns 
DMP  mm 2,53 2,63 3,40 1,48 0,44 17,39 -0,61 -0,30 0,04ns 
> 2mm  % 76,91 76,59 98,69 51,98 10,21 13,27 -0,05 -0,18 0,20* 
< 2mm  % 23,08 23,41 48,02 1,31 10,21 44,23 0,05 -0,18 0,20* 

    Pastagem    

    0,0 – 0,05 m    
DMG  mm 2,73 2,74 3,16 2,02 0,25 9,28 -0,56 -0,05 0,15* 
DMP  mm 3,14 3,16 3,29 2,84 0,09 3,14 -1,03 0,71 0,03ns 
> 2mm  % 91,96 92,49 97,17 79,26 3,99 4,43 -1,29 1,51 0,14* 
< 2mm  % 5,57 4,45 18,46 1,42 3,79 67,99 1,66 2,66 0,17* 
    0,05 – 0,10 m    
DMG  mm 2,76 2,87 3,19 1,31 0,36 13,34 -1,90 1,14 0,01ns 
DMP  mm 3,12 3,19 3,30 2,29 0,17 5,52 -1,49 1,74 0,01ns 
> 2mm  % 91,02 93,35 97,59 59,17 6,72 7,39 -2,36 2,66 0,17* 
< 2mm  % 7,35 5,28 34,81 1,79 5,80 78,86 2,24 6,24 0,20* 
    0,10 - 0,20 m    
DMG  mm 2,51 2,61 3,15 1,11 0,42 16,76 -0,74 0,31 0,02ns 
DMP  mm 3,01 3,07 3,28 2,41 0,19 6,55 -1,00 0,59 0,01ns 
> 2mm  % 86,54 88,59 96,85 63,59 7,71 8,91 -0,91 0,17 0,12* 
< 2mm  % 11,04 9,49 33,53 2,25 6,57 59,51 1,02 0,77 0,11* 



11 

 

consequência aos altos teores de carbono orgânico, ocorrendo uma diminuição dos 

impactos decorrentes do uso do solo. fato contrário ocorreu na área de pastagem, sendo 

evidenciada maior densidade do solo na camada superficial 0,0 – 0,05 m, mas com 

médias entre 1,29 e 1,17 Mg cm-3, podendo  ser associado ao pisoteio dos animais bovinos, 

podendo ser caracterizado pelo peso corpóreo muito elevado e a área de contato da pata 

com o solo ser pequena, aumentando a pressão exercida na camada superficial, em 

consequência disso, ao caminharem pelo pasto, podem causar a compactação do solo. 

Sendo estes resultados no uso de pastagem superiores aos observados no cultivo de 

cacau com médias entre 0,93 a 0,89 Mg cm-3. Mas segundo Campos et al (2012) estes 

resultados são característicos de locais com presença de TPAs no presente município, 

sendo considerado baixo, não influenciando efetivamente no desenvolvimento radicular. 

Com relação às variáveis de carbono da tabela 3. Pode-se observar que o carbono 

orgânico total (COT) nos três diferentes sistemas oscilou em média entre 55,62 á 31,66 g 

kg-¹, que de modo geral são superiores á 30 g kg-¹. Segundo Kampf e Kern (2005) é uma 

característica de COT que pode ser considerada típica de TPAs, podendo também ser 

utilizada para diferenciá-las de solos adjacentes, pois estes apresentam resultados 

inferiores no horizonte superficial. Esses elevados teores podem ser justificados devido 

carbono pirogênico (carvão) provenientes das atividades dos povos pré-colombianos 

(Glaser, 2000), mesmo estando em ambiente amazônico propício à decomposição da 

matéria orgânica e lixiviação. O estoque de carbono do solo (Est C) na camada mais 

profunda 0,10 – 0,20 foi o mais elevado nos três diferentes sistemas, sendo maior no uso 

de pastagem, chegando à 82,09 Mg ha-¹. Isso talvez seja pelo fato da substituição de 

ecossistemas nativos por áreas cultivadas que alteram diversos fatores do solo, bem 

como a dinâmica do C orgânico no solo (Guo et al., 2007) e consequentemente o estoque 

de carbono do solo. 

 

  

    

Tabela 3. Estatística descritiva das variáveis, densidade do solo (Ds), matéria orgânica do 
solo (MOS), carbono orgânico total (COT) e estoque de carbono (Est. C) nas 
profundidades 0,0-0,05, 0,05-0,10 e 0,10-0,20m em área de TPA sob diferentes usos na 
região sul do Amazonas.  
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(¹)DP: desvio padrão; (²)CV: coeficiente de variação; (3)Assimetria; (4)K: Curtose; (5)d: teste de normalidade Kolmogorov-
Smirnov, * significativo a 5% de probabilidade. 

 

 Na tabela 3 seguindo também a classificação do coeficiente de variação proposto. 

No sistema com cultivo de café a matéria orgânica do solo (MOS), C orgânico e estoque 

de carbono  pode-se observar média variabilidade nas três profundidades. Esse mesmo 

comportamento também foi observado no sistema com uso de cacau, somente a 

Estatística 
descritiva 

Média Mediana Máximo Mínimo DP(1) CV(2) Assim.(3) K(4) d(5) 

   Café    

   0,0 – 0,05 m    

Ds Mg cm-3 1,08 1,09 1,36 0,88 0,10 9,25 0,23 0,22 0,20* 
MOS g kg-¹ 67,17 64,22 112,34 32,70 20,05 29,84 0,38 -0,85 0,03ns 
COT g kg-¹ 38,96 37,25 65,16 18,97 11,63 29,85 0,38 -0,85 0,03ns 
Est.C Mg ha-¹ 21,06 19,56 32,58 9,20 6,05 28,72 0,30 -0,80 0,01ns 
    0,05 – 0,10 m    
Ds Mg cm-3 1,16 1,18 1,43 0,85 0,12 10,34 -0,20 -0,26 0,20* 
MOS g kg-¹ 60,24 65,15 101,11 22,02 19,51 32,38 -0,33 -0,67 0,00ns 
COT g kg-¹ 34,94 37,79 32,58 9,20 6,05 17,31 -0,33 -0,67 0,00ns 
Est.C Mg ha-¹ 20,14 21,65 34,61 6,87 6,73 33,41 -0,08 -0,84 0,06* 
    0,10 - 0,20 m    
Ds Mg cm-3 2,22 2,20 3,24 1,70 0,28 12,61 0,51 1,01 0,00ns 
MOS g kg-¹ 58,33 60,65 81,56 29,51 11,43 19,59 -0,72 0,24 0,01ns 
COT g kg-¹ 33,83 35,19 47,31 17,12 6,63 19,59 -0,72 0,24 0,01ns 
Est.C Mg ha-¹ 41,54 42,58 62,96 17,17 9,64 23,20 -0,38 -0,12 0,20* 

    Cacau    

    0,0 – 0,05 m    
Ds Mg cm-3 0,89 0,89 1,15 0,69 0,10 11,23 0,42 0,18 0,02ns 
MOS g kg-¹ 95,80 94,32 144,40 58,58 16,99 17,73 0,39 0,30 0,20* 
COT g kg-¹ 55,62 54,71 83,76 33,98 9,85 17,70 0,39 0,30 0,20* 
Est.C Mg ha-¹ 24,87 23,28 38,97 12,63 5,19 20,86 0,44 0,06 0,04ns 
    0,05 – 0,10 m    
Ds Mg cm-3 0,95 0,94 1,18 0,73 0,08 8,42 0,17 0,64 0,20* 
MOS g kg-¹ 69,90 69,05 93,56 48,19 8,75 12,51 0,22 0,55 0,20* 
COT g kg-¹ 40,54 40,05 54,27 27,95 5,08 12,53 0,22 0,57 0,20* 
Est.C Mg ha-¹ 19,22 18,91 26,53 13,83 2,68 13,94 0,51 0,16 0,20* 
    0,10 - 0,20 m    
Ds Mg cm-3 0,93 0,92 1,15 0,73 0,09 9,67 0,52 -0,13 0,02ns 
MOS g kg-¹ 54,59 55,7 79,41 34,67 9,48 17,36 -0,003 0,007 0,20* 
COT g kg-¹ 31,66 32,35 46,06 20,11 5,50 17,37 -0,003 -0,07 0,20* 
Est.C Mg ha-¹ 29,73 29,80 45,62 16,48 5,86 19,71 0,14 -0,04 0,20* 

    Pastagem    

    0,0 – 0,05 m    
Ds Mg cm-3 1,29 1,30 1,53 0,95 0,11 9,03 -0,39 -0,01 0,15* 
MOS g kg-¹ 64,46 64,50 64,80 64,00 0,18 0,27 -0,26 -0,38 0,01ns 
COT g kg-¹ 34,26 34,25 36,9 29,1 1,39 4,06 -0,71 0,49 0,15* 
Est.C Mg ha-¹ 22,23 22,26 26,06 16,88 1,94 8,75 -0,33 -0,10 0,15* 
    0,05 – 0,10 m    
Ds Mg cm-3 1,25 1,25 1,42 1,01 0,095 7,61 -0,24 -0,85 0,03ns 
MOS g kg-¹ 58,30 58,40 59,90 55,00 0,98 1,68 -0,17 0,53 0,02ns 
COT g kg-¹ 33,81 33,90 34,80 31,90 0,56 1,68 -0,69 0,49 0,15* 
Est.C Mg ha-¹ 43,08 43,39 48,79 36,05 3,11 7,22 -0,15 -0,67 0,15* 
    0,10 - 0,20 m    
Ds Mg cm-3 1,17 1,16 1,50 0,94 0,10 9,29 0,30 0,16 0,15* 
MOS g kg-¹ 57,71 57,80 61,10 55,90 0,89 1,54 0,50 1,24 0,15* 
COT g kg-¹ 33,46 33,50 35,40 32,40 0,52 1,56 0,48 1,04 0,15* 
Est.C Mg ha-¹ 82,09 81,93 100,56 67,47 6,31 7,69 0,16 0,20 0,15* 
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densidade do solo foi classificada como baixa nas duas áreas, pois este atributo por si só, 

não sobre uma alta variabilidade, se comparado com os outros. Melo Filho (2005) 

realizando uma análise da variabilidade da densidade do solo em um Latossolo amarelo, 

também encontro baixa variabilidade do CV, estando entre 4,11% e 8,26%, usando o 

mesmo critério de classificação. Todos os atributos do solo na área de pastagem 

indicaram baixa variabilidade nas três camadas. 

O teste de normalidade dos dados, feito sua avaliação com base no teste de 

Kolmogorov-Smirnov.  Para os dados referentes a MOS e o C orgânico não apresentaram 

normalidade na área sob o uso de cacau nas três profundidades. No uso de pastagem 

somente na camada 0,0 – 0,05, 0,05 – 0,10 m e 0,10 – 0,20 m o C orgânico e o estoque 

de carbono do solo não apresentaram normalidade nos dados. Deve-se lembrar que mais 

importante que a normalidade dos dados é a ocorrência ou não do chamado efeito 

proporcional, que a média e a variabilidade dos dados sejam constantes na área de 

estudo (Isaaks & Srivastava, 1989), o que foi observado, ou seja, ocorrência de 

estacionaridade necessária ao uso da geoestatística. 

Os resultados referentes aos parâmetros Geoestatísticos para os atributos do solo, 

COT e Est C são apresentados nas tabelas 4 e 5. Os semivariogramas dos atributos que 

apresentaram correlação espacial se ajustaram melhor ao modelo esférico e exponencial. 

De acordo com Vieira (2000a) para os estudos das variáveis de interesse agronômico, tais 

como solo e planta, os principais modelos matemáticos ajustados aos semivariogramas 

experimentais são estes citados. Na área sob plantio de café, o modelo exponencial 

permitiu melhor comportamento para os diâmetros dos agregados do solo (tabela 4). 

Sendo que na área de cacau o modelo de ajuste esférico foi predominante no DMG e 

DMP. Estudos como de Mendes et al (2011), Silva et al (2010) apontam que estes dois 

modelos se comportam melhor, quando trabalhados com as variáveis físicas do solo. 

 O coeficiente de efeito pepita (E%) na tabela 4, de acordo com Cambardella et al 

(1994) onde valores de [(C0/(C0+C1)] menores que 25% são considerados dependência 

espacial forte, valores de [(C0/(C0+C1)] entre 25 e 75 % indicam dependência espacial 

moderada e valores de [(C0/(C0+C1)] maiores que 75% dependência espacial fraca. O 

DMG, DMP e % de agregados >2 mm apresentaram forte dependência espacial na 

camada 0,0 – 0,05, 0,05 – 0,10 m e 0,10 – 0,20 m no café, somente % agregados < 2mm 

mostrou moderada dependência espacial. Já no cultivo de cacau os atributos DMG, DMP 

foi classificada como moderada, assim como na camada 0,05 – 0,10 foram também % 

agregados >2mm e <2 mm e na 0,10 – 0,20 somente o DMP. Na área de pastagem 
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ocorreu fraca dependência espacial nas três profundidades. Todavia os casos que 

apresentaram efeito pepita puro que segundo Abreu et al (2003) constitui-se numa medida 

importante do semivariograma e indica a variabilidade não explicada, que pode ser devida 

a erros de medida e microvariações não detectadas, considerando a distância de 

amostragem utilizada ou também a fraca dependência espacial, o que não é o caso das 

três áreas estudadas, quando por ventura acontecer deve ser repensado o espaçamento 

amostral e a variação aleatória na área de estudo.  

 O alcance determinado pelo cálculo do semivariograma na tabela 4 e 5, representa 

a distância limite da dependência espacial. Ressalta-se que o alcance é o principal 

parâmetro fornecido pela geoestatística representando a distância na qual uma variável 

regionalizada apresenta continuidade espacial (Lemos Filho et al., 2008). Observando 

este parâmetro, pode-se afirmar que em todas as áreas estudadas e nas diferentes 

profundidades, são superiores a 8 metros. O DMG e DMP do solo apresentaram alcances 

entre 15 a 22 metros na área de café e pastagem. Resultados superiores foram 

observados no uso de cacau, com alcances entre 22 e 68 metros. A Ds, MOS, C orgânico 

e estoque de carbono na camada 0,0 – 0,05 pode-se observar valores superiores entre 60 

e 78 metros, ocorrendo assim em uma área de maior raio e com melhor homogeneidade, 

se comparados com as camadas seguintes na malha de café. Na área sob o uso do cacau 

não se encontram grandes variações nos resultados das diferentes profundidades, 

podendo dizer que a distribuição das variáveis são mais homogêneas. Vale dizer que os 

valores de alcance implicam em maior ou menor densidade amostral (Vieira et al. 2011).  

 Na tabela 4 e 5 encontram-se os resultados referentes aos agregados e carbono do 

solo, sendo de modo geral, próximos de 1 . Sendo assim, foram encontrados os menores 

valores da validação cruzada (VC) na camada 0,10 – 0,20 m para os atributos referentes 

aos agregados do solo variando entre 0,72 e 0,75 da área de café, em contrapartida os 

melhores resultados referentes a VC na área de cacau, estão na profundidade 0,10 – 0,20 

m  com valores entre 0,91 e 0,99, com exceção da % agregados > 2 mm. A área de 

pastagem manteve-se equilibrada nas diferentes profundidades variando entre 0,80 e 0,98 

e para os atributos referentes ao carbono, MO e Ds obteve-se um melhor resultado, com 

todos os valores de VC superiores a 0,90. Houve uma grande ocorrência na camada 0,0 – 

0,05 m no sistema de cultivo de cacau, de efeito pepita puro para os atributos MOS, C 

orgânico e estoque de carbono. 
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Tabela 4. Modelos e parâmetros estimados dos semivariogramas das variáveis diâmetro 
médio geométrico (DMG), diâmetro médio ponderado (DMP), diâmetro maior que 2 mm 
(>2 mm) e diâmetro menor que 2 mm (<2 mm) nas profundidades 0,0-0,05, 0,05-0,10 e 
0,10-0,20m em área de TPA sob diferentes usos na região sul do Amazonas. 

(1)C0 = efeito pepita; (2)C1 + C0 = patamar; (3)a (m) = alcance (metros); (4)R2 = coeficiente de determinação; 
(5)[C0/(C0+C1)x100] = GDE = grau de dependência espacial; (6)VC = Validação-cruzada; (7)Exp = exponencial e (8)Esf = 
esférico. 

 

 

Parâmetros 
Geoestatísticos 

Modelo C0
 (1) C0+C (2) a (m)(3) R2 (4) GDE %(5) VC(6) 

   Café    

  0,0 - 0,05 m   

DMG  mm Exp(7) 0,01 0,17 15,30 0,97 5,88 0,85 
DMP  mm Exp 0,002 0,01 22,80 0,87 20,00 1,00 
> 2mm  % Esf(8) 0,89 25,51 14,30 0,76 3,48 0,76 
< 2mm  % Exp 6,74 17,15 35,70 0,86 39,30 0,93 
   0,05 - 0,10 m   
DMG  mm Exp 0,01 0,14 15,90 0,98 7,14 0,94 
DMP  mm Exp 0,004 0,04 17,70 0,99 10,00 0,99 
> 2mm  % Exp 7,90 83,76 19,80 0,99 9,43 1,00 
< 2mm  % Exp 7,70 81,71 18,60 0,95 9,42 1,00 
   0,10 - 20 m   
DMG  mm - - - - - - - 
DMP  mm Exp 0,003 0,03 18,90 0,92 10,00 0,72 
> 2mm  % Exp 6,30 62,14 19,80 0,90 10,13 0,75 
< 2mm  % Exp 35,90 94,16 67,50 0,89 38,12 0,74 

   Cacau   

   0,0 - 0,05 m   
DMG  mm Esf 0,09 0,20 47,10 0,97 45,00 0,94 
DMP  mm Esf 0,02 0,05 39,40 0,97 40,00 0,88 
> 2mm  % Exp 6,10 50,11 28,80 0,92 12,17 0,81 
< 2mm  % Exp 6,50 51,17 28,50 0,92 12,70 0,79 
   0,05 - 0,10 m   
DMG  mm Exp 0,02 0,16 22,80 0,94 12,50 0,74 
DMP  mm Exp 0,0001 0,07 51,30 0,94 0,14 0,89 
> 2mm  % Esf 3,40 58,54 17,00 0,75 58,07 0,75 
< 2mm  % Exp 7,60 51,80 20,40 0,86 14,67 0,89 
   0,10 - 0,20 m   
DMG  mm Esf 0,04 0,23 57,80 0,99 17,39 0,99 
DMP  mm Esf 0,08 0,26 68,10 0,99 30,76 0,93 
> 2mm  % Esf 0,10 96,00 12,40 0,73 0,10 0,73 
< 2mm  % Exp 8,10 92,92 21,60 0,93 8,71 0,91 

   Pastagem   

   0,0 - 0,05 m   
DMG  mm EPP - - - - - - 
DMP  mm EPP - - - - - - 
> 2mm  % Exp 0,01 8,80 16,00 0,97 0,11 0,86 
< 2mm  % Exp 6,57 56,42 33,59 0,93 11,64 0,88 
   0,05 - 0,10 m   
DMG  mm Exp 0,01 0,10 22,80 0,83 10,00 0,90 
DMP  mm Esf 0,0009 0,03 15,50 0,71 3,00 0,96 
> 2mm  % EPP - - - - - - 
< 2mm  % Exp 0,01 13,60 12,00 0,70 0,07 0,80 
   0,10 - 0,20 m   
DMG  mm Esf 0,005 0,16 15,40 0,72 3,00 0,95 
DMP  mm Esf 0,001 0,03 16,60 0,73 3,00 0,98 
> 2mm  % Exp 4,30 54,30 11,50 0,92 7,92 0,76 
< 2mm  % EPP - - - - - - 
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Tabela 5. Modelos e parâmetros estimados dos semivariogramas das variáveis densidade 
do solo (Ds), matéria orgânica do solo (MOS), carbono orgânico total (COT) e estoque de 
carbono (Est. C) nas profundidades 0,0-0,05, 0,05-0,10 e 0,10-0,20m em área de TPA sob  
diferentes usos na região sul do Amazonas. 

(1)C0 = efeito pepita; (2)C1 + C0 = patamar; (3)a (m) = alcance (metros); (4)R2 = coeficiente de determinação; 
(5)[C0/(C0+C1)x100] = GDE = grau de dependência espacial; (6)VC = Validação-cruzada; (7)Esf = esférico e (8)Exp = 
exponencial. 

 

Parâmetros 
Geoestatísticos 

Modelo C0
 (1) C0+C (2) a (m)(3) R2 (4) GDE %(5) VC(6) 

   Café    

  0,0 - 0,05 m   

Ds Mg cm-3 Esf(7) 0,005 0,01 78,90 0,96 50,00 0,95 
MOS g kg-¹ Exp(8) 254,40 504,90 60,90 0,74 50,38 0,84 
COT g kg-¹ Esp 86,40 172,90 61,50 0,72 49,97 0,90 
Est.C Mg ha-¹ - - - - - - - 
   0,05 - 0,10 m   
Ds Mg cm-3 Esf 0,005 0,01 27,90 0,95 5,00 0,88 
MOS g kg-¹ Esf 17,00 357,90 12,80 0,80 4,74 0,82 
COT g kg-¹ Exp 7,10 138,90 12,60 0,88 5,11 0,89 
Est.C Mg ha-¹ Esf 0,10 47,62 11,60 0,87 0,20 0,77 
   0,10 - 20 m   
Ds Mg cm-3 Exp 0,002 0,01 15,60 0,71 20,00 0,70 
MOS g kg-¹ Esf 70,50 161,80 35,00 0,90 43,57 0,94 
COT g kg-¹ Exp 25,47 56,46 37,30 0,91 45,11 0,95 
Est.C Mg ha-¹ Exp 14,70 109,60 22,20 0,92 13,41 0,91 

   Cacau   

   0,0 - 0,05 m   
Ds Mg cm-3 Esf 0,00001 0,009 17,80 0,97 0,11 1,00 
MOS g kg-¹ EPP - - - - - - 
COT g kg-¹ EPP - - - - - - 
Est.C Mg ha-¹ EPP - - - - - - 
   0,05 - 0,10 m   
Ds Mg cm-3 Exp 0,0002 0,006 26,40 0,84 3,33 0,95 
MOS g kg-¹ Esf 15,90 120,10 20,80 0,86 13,23 0,71 
COT g kg-¹ Exp 2,70 43,82 29,10 0,80 6,16 0,74 
Est.C Mg ha-¹ Exp 0,51 9,00 25,50 0,88 5,66 0,96 
   0,10 - 0,20 m   
Ds Mg cm-3 Exp 0,002 0,009 55,80 0,98 22,22 0,99 
MOS g kg-¹ - - - - - - - 
COT g kg-¹ Exp 3,70 40,25 14,70 0,95 9,19 0,77 
Est.C Mg ha-¹ Exp 3,20 40,91 13,20 0,93 7,82 0,78 

   Pastagem   

   0,0 - 0,05 m   
Ds Mg cm-3 Exp 0,001 0,01 25,80 0,91 10,00 0,98 
MOS g kg-¹ EPP - - - - - - 
COT g kg-¹ Esf 0,84 1,64 41,80 0,97 51,00 0,97 
Est.C Mg ha-¹ Esf 1,71 3,06 45,60 0,93 56,00 0,96 
   0,05 - 0,10 m   
Ds Mg cm-3 Exp 0,001 0,008 24,90 0,94 12,00 0,96 
MOS g kg-¹ EPP - - - - - - 
COT g kg-¹ Exp 0,02 0,26 21,60 0,84 8,00 0,99 
Est.C Mg ha-¹ Esf 3,12 9,09 22,60 0,93 34,00 0,93 
   0,10 - 0,20 m   
Ds Mg cm-3 Exp 0,001 0,01 21,90 0,82 10,00 0,99 
MOS g kg-¹ Exp 0,26 0,46 40,56 0,90 56,52 0,98 
COT g kg-¹ Esf 0,14 0,28 73,80 0,97 50,00 0,97 
Est.C Mg ha-¹ Esf 0,90 28,84 15,40 0,91 3,00 0,98 
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Ressalta-se novamente o coeficiente de efeito pepita (E%) na tabela 5, de acordo 

com o critério já citado, o qual avalia em termos proporcionais o efeito pepita sobre o 

patamar (C0/C0+C1)x100 mostraram que na profundidade 0,0 – 0,05 m foi classificada 

como moderada na área de café os atributos Ds, MO, COT e Est C, já na camada 0,05 – 

0,10 com forte dependência espacial todos os atributos já citados anteriormente. 

Cambardella et al. (1994) diz que a forte dependência espacial é atribuída a fatores 

intrínsecos, tais como: material de origem, relevo, clima, organismo e tempo. Na área de 

cacau foi classificada como moderada dependência espacial na camada 0,05 – 0,10 m. 

  Os valores de coeficiente de determinação (R2) são questionados na tabela 4 e 5. 

Os resultados para as diferentes áreas de uso nas diferentes profundidades do solo 

mostraram-se satisfatórios, pois todos obtiveram (R2) acima de 70%. Na profundidade 

0,05 – 0,10 no uso de café, encontram-se os atributos de carbono e densidade do solo 

próximos de 1, variando entre 0,95 e 0,98 para o DMG, DMP, % agregados >2 mm e <2 

mm. Assim como na maioria dos resultados na área de pastagem (tabela 5), em 

consequência disso, permitindo uma melhor representatividade dos dados. 

 Os mapas de krigagem (Figuras 1, 2,3 e 4) de forma resumida mostram que uma 

correlação entre os mapas. Podendo citar o mapa da % de agregados > 2 mm onde há 

uma maior intensidade de cor da mancha, ocorre menor intensidade na % de agregados < 

2 mm, sendo observada uma maior presença de manchas com elevado valor na camada 

superficial, concordando com os dados obtidos para análise e comprovando uma boa 

modelagem dos atributos, principalmente nos dados da área de café. Os mapas de COT e 

Est C na profundidade 0,10 – 0,20 m mostram de maneira geral uma predominância 

desses atributos, estando mais distribuídos nessa camada.  Na figura 3 nota-se que a 

maior distribuição do DMG e DMP ocorre na camada 0,05 – 0,10 e 0,10 – 0,20 m. 
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Figura 1. Mapas de krigagem das variáveis (DMG) diâmetro médio geométrico, (DMP) 
diâmetro médio ponderado, % de agregados > 2 mm e % de agregados < 2 mm em 
área de Terra Preta Arqueológica sob cultivo de café na região Sul do Amazonas. 
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Figura 2. Mapas de krigagem das variáveis densidade do solo (Ds), matéria orgânica 
do solo (MOS), carbono orgânico total (COT) e estoque de carbono (Est. C) em área de 
Terra Preta Arqueológica sob cultivo de café na região Sul do Amazonas. 

 

 

 

Densidade do solo (0,10 - 0,20 m)

0.84

0.96

1.08

1.2

1.32

Carbono orgânico total (0,10 – 0,20 m) 

Est. C (0,05 - 0,10 m)

7

13

19

25

31



20 

 

 

 

 

 

 

DMG (0,0 - 0,05 m)

2.15

2.45

2.75

3.05

3.35

 

DMG (0,05 - 0,10 m)

1.9

2.3

2.7

3.1

3.5

 

DMG (0,10 - 0,20 m)

1.5

1.9

2.3

2.7

3.1

 

DMP (0,0 - 0,05 m)

2.7

2.85

3

3.15

3.3

 

DMP (0,05 - 0,10 m)

1.6

2

2.4

2.8

3.2

 

DMP (0,10 - 0,20 m)

1.85

2.1

2.35

2.6

2.85

 
 % Agreg > 2 mm (0,0 - 0,05 m)

52

62

72

82

92

 % Agreg > 2 mm (0,05 - 0,10 m)

64

73

82

91

100

 

 % Agreg > 2 mm (0,10 - 0,20 m)

52

62

72

82

92

 
 % Agreg < 2 mm (0,0 - 0,05 m)

2

8

14

20

26

 % Agreg < 2 mm (0,05 - 0,10 m)

2

12

22

32

42

 % Agreg < 2 mm (0,10 - 0,20 m)

2

12

22

32

42

 
Figura 3. Mapas de krigagem das variáveis (DMG) diâmetro médio geométrico, (DMP) 
diâmetro médio ponderado, % de agregados > 2 mm e % de agregados < 2 mm em 
área de Terra Preta Arqueológica sob cultivo de cacau na região Sul do Amazonas. 
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Figura 4. Mapas de krigagem das variáveis densidade do solo (Ds), matéria orgânica 
do solo (MOS), carbono orgânico total (COT) e estoque de carbono (Est. C) em área de 
Terra Preta Arqueológica sob cultivo de cacau na região Sul do Amazonas. 
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4. Conclusões 

 Os atributos do solo DMG, DMP, % agregados > 2 mm, % agregados < 2 mm, 

densidade do solo, matéria orgânica e do carbono como: carbono orgânico total e estoque 

de carbono do solo apresentaram estrutura de dependência espacial, não havendo a 

necessidade de um novo adensamento na malha.  

 

  Todas as variáveis apresentaram alcance superior ao estabelecido pela malha 

amostral. A Ds, MOS, C orgânico e estoque de carbono apresentaram maiores alcances, 

ocorrendo assim em uma área de maior raio e com melhor homogeneidade.  

 

 A validação cruzada apresentou melhores resultados na profundidade 0,10- 0,20m  

na área de cacau e o R2 Na profundidade 0,05 – 0,10 no uso de café, encontram-se os 

atributos de carbono e densidade do solo próximos de 1, variando entre 0,95 e 0,98, em 

consequência disso, permitindo uma melhor representatividade dos dados. 

 

  O uso dos mapas por meio da krigagem possibilitou ser uma escolha vantajosa, 

para um maior detalhamento do comportamento e diagnóstico dos dados dos atributos 

estudados e suas interações nos diferentes sistemas de manejo. 
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