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Introdução 

As atividades humanas para formação das terras pretas arqueológicas (TPAs) têm também 

como consequência, uma provável variabilidade espacial das propriedades do solo (Madari et al., 

2005) A partir do conhecimento dessa dependência espacial dos atributos do solo é possível avaliar 

a correlação entre atributos por meio do semivariograma cruzado (Camargo, 2009). 

Devido a carência de profissionais atuantes na área e planejamento logístico (Oliveira et al., 

2015), se faz necessário a disseminação do uso da geoestatística, visto que demanda de menos mão-

de-obra, pois permite estimar com precisão matemática, valores entre os pontos georreferenciados 

(Lemos Filho et al., 2008). 

O estudo da variabilidade associado à correlação espacial dos atributos do solo, como no 

caso do carbono orgânico e suas relações com outros atributos físicos em ambientes antropogênicos 

de caráter tão íntimo como as TPAs é de natureza inédita na região Amazônica. Com base no que 

foi argumentado, neste trabalho avaliou-se a variabilidade e correlação espacial do carbono 

orgânico, densidade do solo, e classes de agregados em área de terra preta arqueológica no 

município de Apuí, sul do Amazonas. 
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Fundamentação Teórica 

       A variabilidade espacial dos atributos no sistema solo ocorre naturalmente e em diferentes 

níveis, podendo também, ser atribuído aos fatores e processos pedogenéticos intrínsecos de 

formação do solo e suas interações com a paisagem, bem como associado ao manejo.  

 

Metodologia 

A área de estudo está localizada ao sul do Estado do Amazonas, às margens da BR 230, 

rodovia Transamazônica, no município de Apuí, AM, estando em uma área de Terra Preta 

Arqueológica sob cultivo de café, localizado nas coordenadas geográficas 7º 12’ 05” de latitude sul 

e 59º 39’ 35” e longitude oeste. O solo foi classificado como Argissolo Amarelo eutrófico, segundo 

Embrapa (2013), ou um Ultisol (Soil Survey Staff, 2014). 

Nesse local, foi estabelecido um grid amostral com dimensões de 48 × 88 m e espaçamentos 

de 06 × 08 m, totalizando 88 pontos amostrais. Em seguida, foram abertas trincheiras pequenas, e o 

solo foi amostrado na camada: 0,0-0,05 m, nos pontos de cruzamento da malha. Esses pontos foram 

georreferenciados com equipamento de GPSMAP 76CS (Garmin International, USA). A densidade 

do solo (Ds) foi determinada em amostras com estrutura preservada, em cilindro volumétrico com 

5,57 cm de diâmetro e 4,1 cm de altura, e secas em estufa a 105-110 ºC, por 48 h (Embrapa 1997). 

O carbono orgânico (CO) foi determinado pelo método de Walkley-Black, modificado por 

Yeomans e Bremner (1988). As amostras de solos foram retiradas em forma de blocos, as quais 

foram secas ao ar e passadas em peneiras de 9,52 mm e 4,76 mm. Em seguida, 20 g de amostras dos 

agregados retidos na peneira de 4,76 mm foram empregados na análise da estabilidade de agregados 

via úmida, colocadas sobre um jogo de peneiras com tamisagem de 2,0 mm; 1,0 mm; 0,5 mm; 0,25 

mm; 0,105 mm e 0,053 mm e submetendo-os a oscilações verticais (Kemper e Chepil, 1965) e o 

resultado foi expresso em diâmetro médio ponderado (DMP). A estatística descritiva foi aplicada 

utilizando o software Minitab 14, para analisar os valores de média, mediana e os coeficientes de 

variação, assimetria e curtose. A normalidade dos dados foi examinada pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov. A variabilidade espacial de todas variáveis desse estudo foi avaliada por meio do uso da 

geoestatística. O semivariograma experimental foi estimado sob a hipótese de estacionaridade, pela 

equação (1):  



 

 

                                                                                        

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. 

Modelos matemáticos permissíveis foram ajustados aos semivariogramas e estimados os 

semivariogramas experimentais com base no coeficiente de determinação (R2). Em seguida, 

aplicou-se a técnica de validação cruzada (VC) pata testar todo procedimento do ajuste dos 

modelos. Para analisar a correlação espacial entre o CO e os demais atributos estudados, foram 

desenvolvidos semivariogramas cruzados, que puderam assumir valores tanto positivos, indicando 

que o aumento em um dos atributos foi acompanhado pelo aumento do outro, como negativos, que 

evidenciou que, quando ocorreu o aumento de um dos atributos, ocorreu o decréscimo do outro. A 

estimativa da distribuição de valores das variáveis para os pontos não amostrados no grid foi 

realizada pela krigagem, utilizando o programa Surfer (Golden Software Inc., 1999). 

 

 

Resultados e Discussões 

Os resultados referentes à análise estatística descritiva revelaram que grandes partes das 

variáveis estudadas ajustaram a normalidade, dependendo da profundidade (Tabela 1). A 

proximidade dos valores de média e mediana indicia uma distribuição simétrica dos dados. 

Assumindo o critério de classificação para o coeficiente de variação (CV) proposto por Warrick e 

Nielsen (1980) o carbono orgânico (CO) apresentou alta variabilidade. As estimativas dos 

semivariogramas (Figura 1) no diâmetro médio ponderado (DMP) e CO ajustou-se ao modelo 

exponencial, enquanto a densidade do solo (Ds) ajustou-se ao modelo esférico. É sabido na 

literatura que quanto menor o alcance, maior é a variabilidade espacial dos atributos (Marques 

Júnior et al., 2008). Neste sentido, os atributos estudados apresentaram diferentes valores de 

alcance, variando de 12,60 a 78,34 m, e todos acima do valor estabelecido na malha amostral, 

indicando maior continuidade espacial das propriedades do solo. Com o objetivo de compreender a 

similaridade espacial dos atributos avaliados, foram construídos semivariogramas cruzados, fixando 

o CO e correlacionado espacialmente com outros atributos, sendo assim, foi observado correlações 

espacialmente negativas entre CO x DMP e CO x Ds. Lima e Anderson (1997) alegam que 

agregação é um fenômeno eletrostático atribuído, excepcionalmente, a fração argila, considerada a 



 

 

fração ativa do solo, e matéria orgânica. Isto explica a correlação negativa dos semivariogramas 

cruzados entre CO x DMP e a correlação negativa confirma o comportamento antagônico entre a Ds 

e o CO com o incremento da matéria orgânica. Na figura 1, estão apresentados os mapas de 

isolinhas e de superfícies dos atributos avaliados, representados no campo tridimensional. De forma 

geral, a produção dos mapas elucidaram e amplitude dos atributos estudados. Neste aspecto, nos 

compartimentos com menores teores de CO, os menores valores de DMP coincidem com os 

maiores de Ds. Assim, os menores valores de DMP são reflexos dos maiores de Ds, logo, os baixos 

valores de Ds é resultado do elevado teor de CO evidenciado em solos de TPA, conforme Oliveira 

et al. (2015). De modo geral, constatou-se que independente do tamanho da área do estudo, as 

pequena as variações geomorfológicas condicionam variabilidade diferenciada para os atributos 

físicos do solo. 

 

Tabela 1. Estatística descritiva do diâmetro médio ponderado (DMP), densidade do solo (Ds) e carbono orgânico (CO) 

em área de TPA sob cultivo de café no sul do Amazonas na profundidade 0,0 – 0,05 m. 

Estatística 

Descritiva 
Prof. (m) Média Mediana 

Coeficientes 
d(1) 

Variação (%) assimetria curtose 

DMP (mm) 0,0 – 0,05 3,04 3,14 3,18 -0,29 -0,24 0,20* 

Ds (kg dm-3) 0,0 – 0,05 1,80 1,09 9,25 0,23 0,22 0,20* 

CO (g kg-1) 0,0 – 0,05 38,96 37,25 29,85 0,38 -0,85 0,03 
 

Figura 1. Semivariogramas simples, cruzados e mapas de isolinhas dos atributos estudados na profundidade 0,0 

– 0,05 m. 

 

 

 

(1)d: teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov, * significativo a 5% de probabilidade. Exp: Exponencial; Esf: 

Esférico; C0: efeito pepita; C0+C1: patamar; a: alcance; R²: coeficiente de determinação e VC: validação cruzada. 
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Conclusões 

As variáveis estudadas apresentaram estruturas de dependência espacial. Com maior alcance 

constatado na Ds e CO.   

O DMP e a Ds apresentaram correlação espacial negativa com carbono orgânico. 
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