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Resumo: O crescimento populacional aumentou a estimativa da procura por alimento.  

Com isso o objetivo trabalho foi identificar, por meio de análises multivariadas, os 

atributos químicos do solo como um indicador de qualidade para melhor explicação na 

variabilidade espacial em diferentes sistemas de produção. O estudo ocorreu no Projeto 

de Desenvolvimento Sustentável no município de Marabá – PA. Foram coleta 15 

amostra na profundidade 0-20 cm em três sistema de plantio, Sistema Agroflorestal 

(SAF), mandioca (Manihot esculenta) e banana (Musa spp), posteriormente foram 

encaminhadas para reconhecimento de atributo químicos em laboratório: fósforo (P 

disponível), potássio (K+), Nitrogênio orgânico (N), Carbono orgânico (CO), cálcio 

(Ca2+), magnésio (Mg2+), alumínio (Al3+), acidez potencial (H+Al), capacidade de 

troca catiônica (CTC efetiva), saturação por bases (V%) e matéria orgânica (MO) e 

analise de componentes principais. Os atributos H-Al, Al e CO correlacionaram 

negativamente juntamente com o tratamento SAF e banana, enquanto a mandioca 

correlacionou na sua maioria com os atributos favoráveis a fertilidade do solo. A análise 

multivariada mostrou eficiente para correlacionar e identificar indicador de qualidade do 

solo nos diferentes tipos de uso do solo indicando interação entre nutrientes e cultura 

para um manejo sustentável do solo. 
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Palavras-chave: Analise de componentes principais. Nutrientes do solo. Manejo 

sustentável. 

 

MULTIVARIATE ANALYSIS OF SOIL CHEMICAL ATTRIBUTES IN THE 

PORTO SEGURO SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROJECT 

 

Abstract: Population growth has increased estimates of demand for food. The objective 

of this work was to identify, through multivariate analyzes, soil chemical attributes as a 

quality indicator to better explain spatial variability in different production systems. The 

study took place in the Sustainable Development Project in the municipality of Marabá - 

PA. Fifteen samples were collected at depth 0-20 cm in three planting systems, 

Agroforestry System (SAF), manioc (Manihot esculenta) and banana (Musa spp). The 

samples were then sent for recognition of chemical attributes in the laboratory: 

phosphorus (available P) (C +), potassium (K +), organic nitrogen (N), organic carbon 

(CO), calcium (Ca 2+), magnesium (Mg 2+), aluminum (Al 3+), potential acidity, 

potential acidity (H + Al), cation exchange capacity (V%) and organic matter (OM) and 

analysis of principal components. The attributes H-Al, Al and CO correlated negatively 

together with the SAF and banana treatment, while cassava correlated in the majority 

with attributes favorable to soil fertility. The multivariate analysis showed to be 

efficient to correlate and to identify soil quality indicators in different types of soil use, 

indicating interaction between nutrients and culture for a sustainable soil management. 

 

Keywords: Principal component analysis. Soil nutrients. Sustainable management. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional tem apontado estimativas da necessidade mundial 

em aumentar a produção de alimentos em até 50% em 2025, dos quais 80% serão 

provenientes da agricultura irrigada (FAO, 2003). Dentro deste contexto a prática da 

irrigação nas regiões áridas e semiáridas tem sido considerada alternativa de garantia na 

produção agrícola (OLIVEIRA et al., 2009; FERNÁNDEZ-CIRELLI et al., 2009). 
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O solo é um sistema complexo, resultante da interação de fatores geológicos, 

topográficos e climáticos, entre outros, que juntos conferem características e 

propriedades químicas e físicas próprias a esse. O estudo da dependência espacial de 

variáveis relacionadas com a agricultura facilita a compreensão do comportamento e 

ocorrência dessas variáveis nas áreas agrícolas e, consequentemente, a interferência 

dessas na produtividade (DURIGON, 2007). Por ter grande número de variáveis 

envolvidas, eleva-se, muitas vezes, a dimensão do problema, ao ser analisado por meio 

de métodos estatísticos univariados. Uma opção de análise para facilitar o trabalho com 

esses tipos de dados é pelo uso de análise multivariada (SILVA et al., 2010). 

 O objetivo deste trabalho foi identificar, por meio de análises multivariadas, os 

atributos químicos do solo como um indicador de qualidade na camada superficial para 

melhor explicação na variabilidade espacial em diferentes sistemas de produção afim de 

subsidiar o manejo sustentável do solo na agricultura familiar no Projeto de 

desenvolvimento Sustentável Porto Seguro, Marabá – PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A propriedade agrícola familiar estudada localiza-se no município de Marabá – 

PA. Este estudo foi desenvolvido na propriedade de número 13, pertencente ao Projeto 

de Desenvolvimento Sustentável Porto Seguro.  A área da propriedade agrícola é 

dividida em cultivos agrícolas anuais, quintal agroflorestal e reserva legal (Figura 1). 

 

Figura 1 - Localização do PDS no município de Marabá e localização da propriedade 

estudada. Fonte: Autores, 2019. 
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Segundo Köppen o clima da região é classificado como Tropical Chuvoso com 

temperatura média de 28 °C e precipitação média anual de 1925,7 mm/ano e é 

caracterizado por um período menos chuvoso entre os meses de maio a outubro e 

período mais chuvoso entre os meses de novembro a abril. Segundo EMBRAPA (2007) 

o solo foi classificado como PVAD – Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico. Os 

tratamentos foram definidos em: T1 cultivo de mandioca (Manihot esculenta), T2 

Sistema Agroflorestal (SAF’s) e a T3 cultivo de banana (Musa spp.) 

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com cinco repetições em 

cada tratamento. Foram coletadas 15 sub amostras aleatórias na profundidade 0-20 cm 

dentro de cada parcela, perfazendo uma amostra composta, sendo esta última escolhida 

através de sorteio (casualização). Após coletas, as amostras foram submetidas a análises 

de parâmetros químicos do solo no Laboratório de Solos. 

Os atributos químicos estudados foram: fósforo (P disponível), potássio (K+), 

Nitrogênio orgânico (N), Carbono orgânico (CO), cálcio (Ca2+), magnésio (Mg2+), 

alumínio (Al3+), acidez potencial (H+Al), capacidade de troca catiônica (CTC efetiva), 

saturação por bases (V%) e matéria orgânica (MO). 

Os resultados de laboratório foram submetidos a análise de componentes 

principais (ACP) com o auxílio do programa livre PAST STATISTICS versão 3.14 

(HAMMER, 2017), com o intuito de verificar quais parâmetros químicos indica a 

similaridade entre as amostras e os locais. Apresentar os resultados obtidos no trabalho 

e sua discussão em relação ao conhecimento já disponível.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A representação gráfica biplot (entre ACP1 e ACP2) (Figura 2) permitiu 

caracterizar as variáveis que mais discriminaram na formação dos agrupamentos 1 e 2. 

Os atributos H+Al  (-0,366), Al (-0,294) e CO (-0,0295) permitiram discriminar o 

agrupamento 1, localizado à esquerda da ACP1 (42,417% da variação), enquanto no 

agrupamento 2, o atributo responsável pela discriminação foi a K (0,4), Ca (0,38), MO 

(0,35), pH (0,31), P (0,31) V% (0,30), CTC (0,16), N (0,13) e Mg (0,05). Assim, o 
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agrupamento 1 apresentou correlação com T2 e T3, com os atributos H+Al e Al 

enquanto o agrupamento 2, caracterizou-se pela correlação entre os demais atributos e o 

T2. 

Figura 2 - Resultados dos atributos químicos nos tratamentos T1, T2 e T3, 

representando pelos componentes principais (ACP1 e ACP2). UEPA. Marabá/PA 

Fonte: Autores, 2019 

  A correlação de nutrientes nos sistemas de monocultura pode ser explicada pela 

preparação do solo para receber o plantio. É comum em um sistema convencional de 

preparo o revolvimento das camadas para homogeneização de nutrientes e a aeração. 

Em grande escala, o trafego de maquinas infere na redução do macroporosidade e 

consequente a diminuição da condutividade hidráulica (GABRIEL FILHO et al., 2000; 

RICHART et al., 2005).  

  É notório ressaltar que o projeto de desenvolvimento sustentável não há 

utilização de condicionantes químicos para a recuperação do solo. Há consequências 

quanto a utilização da monocultura como forma de plantio primário, entretanto, a perca 

de fertilidade do solo é uma consequência à ser destacado, como válvula de escape, a 

utilização do SAF’s tende a ser a melhor opção para a potencialização e correção da 

atividade fértil do solo (ZIMMERMANN, 2009) 

 O tratamento T1 correlacionou-se com os nutrientes essenciais para o 

desenvolvimento da mandioca como o fosforo onde aumenta a produção de raízes além 
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do potássio, porém é necessário a calagem para melhor absorção de elementos. Por 

outro lado, o cultivo da mesma ocasiona a retirada excessiva de nutrientes, provocando 

degradação ao longo do tempo (FIDALSKI, 1999).  

 

4. CONCLUSÕES 

  A análise multivariada mostrou eficiente para correlacionar e identificar 

indicadores de qualidade do solo nos diferentes tipos de uso do solo. As áreas de cultivo 

agrícola (T1 e T3) apresentaram qualidades químicas do solo inferiores ao demais 

tratamento avaliado (T2). Ou seja, a área de manejo sustentável do sistema 

agroflorestal, representa na agricultura familiar alternativa com maior capacidade de 

manutenção da qualidade química do solo.  
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