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RESUMO 

Neste trabalho foi realizado o fracionamento do fósforo em sedimentos do Reservatório 

Macela, localizado na cidade de Itabaiana, Sergipe, Brasil. Foram tomados dois 

testemunhos com profundidade de aproximadamente 30 cm cada, que foram 

seccionados de 5 cm em 5 cm. O método analítico utilizado foi o Protocolo 

desenvolvido pelo Standards, Measurements and Testing (SMT), que fracionou o 

fósforo nos sedimentos em total (PT), inorgânico (PI), orgânico (PO), não apatita (PNAP) 

e apatita (PAP). A validação da metodologia foi verificada através dos valores de limite 

de detecção (LD) e de limite de quantificação (LQ) para PT, PI, PO, PNAP e PAP, onde se 

observou que não houve contaminação significativa. A exatidão do método foi 

conferida através dos valores de concordância variando 99 a 101% e o desvio padrão 

relativo (RSD) foi melhor que 2%. A concentração de P variaram entre 441,60 e 

1335,47 µg g-1 para PT, entre 409,54 e 1209,86 µg g-1 para PI e entre 21,35 e 195,87 µg 

g-1 para Po. Para as formas inorgânicas o valor das concentrações de PNAP variou de 

106,82 e 541,09 µg g-1 e de PAP variou de 238,56 a 698,01 µg g-1. As concentrações das 

frações de fósforo nos sedimentos analisados foram maiores no testemunho II. Os 

conteúdos de Fe, Al, Ca e Corg variaram de 3,45 a 4,95 %, de 4,85 a 7,73 %, de 1,02 a 

1,89 % e de 1,88 a 8,55 %. A matriz de correlação de Sperman identificou o ferro e o 

alumínio como os fatores controladores mais importantes dos P nos sedimentos 

analisados. A análise de componentes principais (PCA) e analise de agrupamento 

hierárquico (HCA), aplicada aos parâmetros medidos, dividiu as amostras de 

sedimentos em dois grupos, de acordo com suas similaridades. Esta tendência foi 

confirmada pela análise de variância (ANOVA, p< 0,05).  

 

Palavras-chave: Fósforo; Sedimento; Reservatório; Protocolo SMT, Análise 
multivariada. 
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ABSTRACT 

This work concerns the fractionation of phosphorus present in sediments from the 

Macela Reservoir, located in the city of Itabaiana (Sergipe State, Brazil). Two sediment 

cores were obtained, each to a depth of approximately 30 cm, which were divided into 5 

cm sections. The analytical method employed a Standards, Measurements, and Testing 

(SMT) protocol, in which the phosphorus was split into the fractions: total (PT), 

inorganic (PI), organic (PO), non-apatite (PNAP), and apatite (PAP). The technique was 

validated in terms of the limits of detection (DL) and quantification (QL) for each 

fraction. No significant contamination was observed. The accuracy was in the range 99-

101%, and the relative standard deviation (RSD) was better than 2%. The measured 

phosphorus concentrations were in the ranges 441.60-1335.47 µg g-1 (PT), 409.54-

1209.86 µg g-1 (PI), and 21.35-195.87 µg g-1 (PO). For the inorganic forms, the 

concentrations of PNAP and PAP were in the ranges 106.82-541.09 µg g-1 and 238.56-

698.01 µg g-1, respectively. The concentrations of the phosphorus fractions were highest 

in Core 2. The contents of Fe, Al, Ca, and Corg were 3.45-4.95%, 4.85-7.73%, 1.02-

1.89%, and 1.88-8.55%, respectively. Correlation analysis using the Spearman test 

identified iron and aluminum as the most important controlling factors for P in the 

sediments studied. The application of principal components analysis (PCA) and 

hierarchical clustering analysis (HCA) to the measured parameters divided the sediment 

samples into two groups, according to their similarities. This was also confirmed using 

analysis of variance (ANOVA, p<0.05).  

 

 

 

Keywords: Phosphorus, Sediment, Reservoir; Protocol SMT, Multivariate analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
1.1. Reservatório 
 
Os reservatórios são sistemas aquáticos modificados extremamente complexos e 

dinâmicos, que apresentam as funções principais de manutenção da vazão dos cursos de 

água e atendimento às variações da demanda dos usuários (PRADO, 2002). São 

construídos pelo barramento artificial de um vale natural, ou pela formação artificial de 

lagos não associado a uma bacia de drenagem natural e com vazões de efluentes sujeitas 

a controle (CRUZ e FABRIZY, 1995). O lago artificial recebe outras denominações, 

como açude ou represa, já que estes ecossistemas têm a mesma origem e finalidade 

(ESTEVES, 1998). 

A origem do lago estabelece algumas condições como: forma, localização, profundidade 

e tamanho, que são alteráveis com o tempo, e dependentes de uma série de fatores, 

principalmente da ação do homem e dos próprios eventos que ocorrem na bacia 

hidrográfica. A interação da bacia com o lago ou reservatório é muito importante, uma 

vez que há uma interação entre a área da represa ou do lago, e a área da bacia 

hidrográfica e o tempo de residência ou tempo de retenção da água, que é o tempo 

necessário para que toda a água do lago seja substituída (TUNDISI e TUNDISI, 2008). 

Os reservatórios são criados devido à baixa disponibilidade de água para a população, 

bem comum, social e estratégico, já que os mesmos se apresentava frágil diante dos 

diversos usos requeridos. Esta situação é uma consequência direta dos efeitos adversos 

do crescimento e adensamento populacional, do aumento da produção e da 

diversificação de bens e serviços (ASSUNÇÃO e BURSZTYN, 2002). 

No Brasil, a construção desses reservatórios é de fundamental importância sócio-

econômica, principalmente para a região Nordeste, cuja estreia se deu com a criação do 

Açude de Cedro no Ceará, no Período Imperial, para fornecimento de água à população 

humana e de animais (MOLLE e CADIER, 1992). 

Em Sergipe, a construção de reservatórios, como: Jacarecica, Ribeira, Macela e outros, 

tiveram como objetivo armazenar água, contribuindo para desenvolvimento da 

agricultura através da irrigação, além do fornecimento de água para a população 

(GARCIA et al., 2012). 

A construção do Reservatório Macela teve início em 1953, tendo suas obras concluídas 

em 1957. Segundo Borges (1995), o reservatório foi construído para combater a seca na 
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região semiárida de Sergipe, especialmente em Itabaiana, onde se desenvolve uma 

agricultura intensiva à base de irrigação e do uso elevado de insumos. Mas, nota-se que 

o ciclo crescente de destruição deste ecossistema vem comprometendo a qualidade de 

vida da população, em decorrência do uso de agrotóxicos e esgoto doméstico da cidade 

de Itabaiana sem tratamento (WHO, 1985). 

Assim sendo, os reservatórios apresentam grande importância por sua múltipla 

possibilidade de aplicação. No entanto, a deposição de resíduos provenientes de 

despejos domésticos, industriais e agrícolas tem gerado diversos problemas, tais como: 

a eutrofização, o aumento da concentração de metais e outros elementos que podem ser 

tóxicos e o aumento da deposição de sedimentos (ESTEVES, 1998). 

A eutrofização é caracterizada pelo crescimento excessivo das plantas aquáticas, tanto 

planctônicas quanto aderidas (THOMANN e MUELLER, 1987). Este processo 

acontece devido à deposição de material orgânico proveniente das algas mortas que 

estimula o crescimento de organismos decompositores aeróbios que, ao realizarem a 

decomposição, consomem mais oxigênio do que o que é produzido pelos produtores 

primários, criando/intensificando condições de anoxia junto ao fundo. Este processo de 

“feedback/recontrolo positivo” de condições de anoxia poderá conduzir ao colapso do 

sistema (REZENDE et al, 2003).  

Estudos realizados por Chão et al (2008) e Shiyue et al (2011)  relacionados as várias 

formas de fósforo em sedimentos de  lagos na China, os autores identificaram o fósforo 

como um elemento importante na eutrofização de lagos, proveniente principalmente do 

lançamento de efluentes. Na China, a eutrofização tornou-se um dos problemas críticos 

de poluição das águas (Zhou et al, 2001; Wang et al, 2006).  

No Brasil, pouca atenção tem sido dada ao problema da eutrofização das águas 

superficiais. Em países europeus, nos EUA e no Canadá, desde a primeira metade do 

século XX, são desenvolvidas pesquisas e programas para controle e manejo do estado 

trófico, principalmente dos lagos, reservatório e estuários (Tundisi, 2003). A legislação 

brasileira (CONAMA, 1986) e a americana (USEPA, 1971) estabelecem como critério 

para o controle da eutrofização das águas superficiais que o teor de fósforo total não 

pode exceder a 0,025 mg L-1. No meio científico, têm-se utilizado o valor de 0,020 mg 

L-1 como nível crítico. Então, passou a adotar o fósforo total como referência, dada a 

dificuldade de estabelecer com precisão qual a concentração crítica de fósforo 

dissolvido na água e das dificuldades metodológica (Correll, 1998). 
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Além da eutrofização, ocorre o aumento de metais e elementos que podem ser tóxicos e 

são provenientes, principalmente, de fertilizantes e agrotóxicos. Esses elementos podem 

acumular-se nos organismos e permanecer por longo período. No meio aquático, eles 

acabam permanecendo no sedimento, associados a vários componentes, como argilas 

minerais e matéria orgânica, sendo que os organismos que habitam os ecossistemas 

aquáticos são componentes ativos capazes de interferir ou alterar o equilíbrio químico 

existente no sistema (VAZ e LIMA, 2003). 

Passos (2001) avaliou as várias formas de fósforo (P) e alguns parâmetros químicos 

como: matéria orgânica, ferro, alumínio e cálcio nos sedimentos superficiais coletados 

no Reservatório Macela. Os resultados obtidos indicaram o aumento da entrada de 

esgotos, detectando altas concentrações de fósforo e metais (Ca, Fe e Al), além de 

matéria orgânica ao longo do reservatório, onde a concentração máxima de P total 

ocorreu na área influenciada pelas maiores descargas de esgotos. 

Santos (2010) determinou os metais Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn, Al, Fe e a relação Corg / 

Ntotal em dois testemunhos de sedimento do Reservatório Macela com o objetivo de 

avaliar a ocorrência de impactos associados à atividade humana e industrial 

desenvolvidas na região. O autor verificou que a matéria orgânica apresentou origem 

autóctone, ou seja, oriunda de biomassa algal (DAS et al., 1995). Segundo Meyers e 

Ishiwatary (1993) e Meyers (1994; 2003), a razão carbono/nitrogênio (C/N) é um dos 

marcadores mais confiáveis para indicação de fontes da matéria orgânica para um 

ecossistema. Ainda neste contexto, as maiores concentrações de metais determinados 

nos sedimentos do reservatório foram observadas no testemunho próximo ao 

barramento, região com maior profundidade e consequentemente com menor 

perturbação de fontes internas e externa. Isto ocorre devido ao fluxo preferencial da 

sedimentação em ambientes estagnados, como os reservatórios. 

Para Meyers (1994), o acúmulo de metais e elementos tóxico nos ecossistemas 

aquáticos lacustres ocorre por serem ambientes deposicionais que apresentam em seus 

sedimentos, registros dos processos que ocorreram in situ e em sua bacia de drenagem. 

Segundo o autor, a caracterização do material orgânico sedimentar, presente nestes 

sistemas, é de suma importância para se conhecer a origem e os processos a que estes 

ambientes estiveram submetidos em um passado recente (últimos cem anos) ou mais 

antigo (milhares de anos). 

A sedimentação em lagos atua como um dos processos fundamentais, removendo 

partículas para o fundo e controlando o suprimento de nutrientes para a comunidade 
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bentônica (HAKANSON e JANSSON, 1983). Desta maneira, o monitoramento de 

parâmetros físicos, químicos e biológicos faz-se essencial. Estes parâmetros permitem 

inferir sobre possíveis fontes de poluentes que possam causar danos ao ambiente. Estas 

fontes têm origem antropogênica e podem ser pontuais ou difusas. As fontes pontuais 

referem-se aos despejos domésticos e efluentes industriais, e as fontes difusas 

relacionam-se com os insumos agrícolas aplicados nos agroecossistemas do entorno 

desses corpos d’água (TUNDISI et al, 1999). 

 

1.2. Fósforo em sedimento 

 

Os sedimentos consistem de uma mistura de compostos orgânicos e minerais aos quais 

estão associados diferentes íons. Podem ser também caracterizados por indicadores 

físicos como tamanho de partícula, conteúdo de água e densidade. A fração orgânica do 

sedimento pode ser dividida em substâncias húmicas e não-húmicas. Os compostos 

húmicos, derivados de plantas e animais decompostos por atividade microbiológica, são 

relativamente resistentes à degradação posterior. Compostos não-húmicos, como: 

carboidratos, proteínas, aminoácidos, gorduras, pigmentos e outros compostos de menor 

massa molecular, são mais facilmente decompostos por micro-organismos 

(FORSBERG, 1989). 

Entre esses compostos encontrados no sedimento, está o fósforo, um elemento não 

metálico que, devido à sua reatividade, não é encontrado livre na natureza, porém forma 

parte de numerosos minerais estando presente em mais de 300 tipos diferentes. Apesar 

de ser o décimo elemento mais abundante da crosta terrestre é o único macronutriente 

que existe apenas em forma sólida como: nas argilas, arenitos, calcários, basalto, granito 

e rochas ultramagmáticas (MENDES e OLIVEIRA, 2004). 

O fósforo é um constituinte importante nos sistemas biológicos, pois este elemento 

participa de processos fundamentais do metabolismo dos seres vivos, tais como: 

armazenamento de energia (forma uma fração essencial da molécula de ATP) e 

estruturação da membrana celular (através dos fosfolipídios) (ESTEVES, 1998). Mas, 

ao mesmo tempo em que é essencial, também pode ser considerado um poluente, 

quando transferido de modo desequilibrado e excessivo aos mananciais de águas 

superficiais. 

O elemento fósforo pode ser introduzido no meio ambiente através de fontes naturais ou 

antropogênicas, tanto pontuais como difusas. As fontes naturais de fósforo são as rochas 
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e outros depósitos formados em idades geológicas passadas (ODUM, 1988). O fosfato 

liberado pela rocha sob a ação de intemperismo é carreado pelas águas de escoamento 

superficial e atinge os diferentes ecossistemas aquáticos. As principais fontes 

antropogênicas são as descargas de águas residuais domésticas (as quais contém 

compostos fosfatados oriundos de detergentes), industriais tratadas e não tratadas, 

lixiviamento de áreas agrícolas e pecuárias. Os fosfatos orgânicos são formados 

primariamente por processos biológicos, estando presente em excreções humanas e 

restos de alimentos, e incluem uma quantidade significativa de fósforo no estado 

coloidal (WETZEL, 1983). 

A Figura 1 mostra o ciclo do fósforo no qual ocorrem dois processos: deposição e 

liberação do elemento do sedimento (ESTEVES, 1998). Segundo Boers et al (1998), a 

retenção de nutrientes em ecossistemas aquáticos se inicia com a deposição de 

compostos em forma de partículas no sedimento. Três fatores parecem ser cruciais para 

a retenção do elemento no sedimento: (a) velocidade de deposição; (b) transformação 

dos compostos de fósforo na camada superficial do sedimento e, (c) imobilização de 

compostos de fósforo nas camadas mais profundas do sedimento. 

De acordo com Filippelli (2002), o conhecimento da sedimentação do P é importante 

para quantificar o ciclo de P e determinar o controle da fosfogeneses (formação 

autigênica de carbonato de flúor apatita) e deposição de fosforita (larga acumulação de 

P em sedimentos de margens continentais). A razão da acumulação do elemento pode 

ser controlada pela razão da sedimentação no ambiente aquático. 

O problema do excesso da deposição de fósforo em reservatórios é justamente a sua 

capacidade de limitar a produção primária, pois em condições normais a quantidade de 

fósforo disponível naturalmente em suas frações orgânicas e inorgânicas regula de 

forma equilibrada o crescimento da população de plantas, algas e organismos nos 

ambientes aquáticos. Sendo a razão de crescimento destes, dada pela disponibilidade do 

elemento limitante, a deposição e acúmulo de fósforo gera um aumento exponencial no 

crescimento populacional dos organismos. Como consequência, há um aumento 

considerável da massa orgânica gerada, que quando depositada no fundo dos corpos 

d’água, devido à morte destes organismos, será decomposta pelos organismos 

decompositores aeróbios (BONSDORFF et al, 1997). 
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Figura 1. Principais estoques e fluxos do ciclo global de P  

 
Fonte: http://www.profpc.com.br/ciclo_fosforo, 11h30min. 

 

No processo dado por tais organismos, o consumo de oxigênio supera a quantidade 

disponível no ambiente, devido a grande quantidade de matéria orgânica a ser 

degradada, fazendo com que o sistema entre em colapso. Não havendo oxigênio 

suficiente para respiração das espécies encontradas no mesmo, estas morrem, gerando 

mais matéria orgânica para decomposição, sendo agora o processo feito por organismos 

anaeróbios (CAZATI, 2010). Como consequência, as características químicas destes 

ambientes são alteradas como cheiro, sabor e cor comprometendo a saúde humana e a 

diversidade. Este fenômeno é conhecido como eutrofização (RIVIERA, 2003). 

Já a liberação de compostos químicos do sedimento para a coluna d’água, como por 

exemplo, o íon fosfato, ocorre mais facilmente em condições de baixas concentrações 

de oxigênio e, sobretudo em anaerobiose, condição esta, observada frequentemente em 

valores de potencial de oxi–redução negativo. Estas características são frequentemente 

encontradas na parte inferior da coluna d’água, especialmente quando se encontra 

estratificada termicamente e o íon ferro encontra-se na forma reduzida (Fe2+, ferroso). 

Nestas condições não ocorre precipitação de fosfato pelo ferro permanecendo, portanto, 

solúvel (ESTEVES, 1998). 
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O fósforo ocorre nos sistemas principalmente na forma de fosfatos, os quais são 

representados pelos ortofosfatos, polifosfatos e fosfatos orgânicos (BERKHEISER, 

1980; HAYGARTH e JARVIS, 1999). Podem ainda se apresentar tanto na forma 

dissolvida como particulada, ou assimilados em organismos (PIERZYNSKI et al, 2000; 

HART et al, 2004; CORREL, 1998). Essas características são influenciadas por 

diversos fatores, tais como: tipo de fonte de P (esgoto, fertilizantes ou adubos 

orgânicos), tipo de solo e condições ambientais. 

 

 1.3 Métodos de fracionamento de fósforo 

 
O procedimento para determinação das frações de P vem contribuindo para o 

conhecimento da distribuição e mobilidade das várias formas nos sedimentos. O fósforo 

pode ser extraído a partir da utilização de diversos métodos analíticos, tais como 

fracionamento químico, troca com resina aniônica, troca com eletrodiálise, troca 

isotópica, e outros. Entre estes, o fracionamento químico envolvendo extrações 

sequenciais tem sido o método mais utilizado (PARDO et al, 1998; AHLGREN, 2005). 

Os métodos propostos para a extração química das diferentes formas de P baseiam-se 

operacionalmente na reatividade da fração que se deseja extrair (espécie alvo) com 

relação à solução extratora conhecida, ou seja, certos reagentes podem, 

preferencialmente, extrair formas discretas desse elemento associadas a um determinado 

material geológico. Portanto, converter as formas de P que interessa determinar na 

forma de ortofosfato dissolvido (MARINS et al, 2007; SILVA e TOLEDO, 1997). 

O primeiro método de fracionamento químico de P em solo usando extrações 

sequenciais foi proposto por Chang e Jackson (1957) e mais tarde foi adaptado por 

Williams (1976), que por sua vez foi modificado por Hieltjes e Lijklema (1980). Outros 

autores, tal como Golterman (1988, 1996) utilizou agentes complexantes 

(nitrilotriacético-NTA e EDTA) para o fracionamento químico do fósforo (PASSOS, 

2001). 

Williams et al. (1976) propuseram a determinação das várias formas de P como: P total 

(Ptotal.), P orgânico (Porg) e P inorgânico (Pinorg). Sendo que a extração do P total foi feita 

com a destruição da matéria orgânica (MO) através da calcinação da amostra, seguido 

do tratamento com ácido clorídrico 1 mol L-1, o P inorgânico foi determinado pela 

extração da amostra com ácido clorídrico 1 mol L-1 e o P orgânico foi estimado pela 

diferença entre a concentração do P total e o P inorgânico. 
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A extração desenvolvida por Hieltje e Lijklema (1980) envolve a separação de três 

frações sucessivas: (a) a remoção do fosfato lábil ligado ao carbonato de cálcio, extraído 

por solução de NH4Cl 1,0 mol L-1 a pH 7. A remoção de CaCO3 nessa fração previne a 

precipitação de fosfato de cálcio a pH elevado; (b) a extração de Fe e Al ligado a P, que 

se dissolve em NaOH 0,5 mol L-1 e, (c) a extração de fosfato de cálcio e de fosfato de 

ferro, que são extraídos com HCl 0,5 mol L-1. 

Ruttenberg (1992) sugeriu o método de extração sequencial para o fracionamento do P 

em sedimentos marinhos e estuarinos conhecido como SEDEX (RUTTENBERG e 

BERNER, 1993; EIJSINK et al., 1997), onde o P foi fracionado em: (a) P extraído (P-

ex), tratado com solução de MgCl2, onde o pH foi ajustado em 8 para minimizar a 

dissolução de carbonatos e água; (b) P ligado a ferro (P-Fe), tratado com solução de 

citrato-ditionito-bicarbonato (CDB) e solução de MgCl2 (pH 7,6). O pH próximo ao 

neutro (pH 7,6) é fundamental para a efetiva seletividade do extrator (RUTTENBERG, 

1992; BERNER & RAO, 1994); (c) a fração que compreende a fluorapatita carbonática 

de origem autogênica mais apatita biogênica e o fósforo associado ao CaCO3 é tratado 

com Na-acetato (pH 4) + solução MgCl2 (pH 8) + água; (d) P inorgânico remanescente 

+ apatite detritica, compreende a fase do fósforo associado a carbonatos, tratado com 

HCl e, (e) P orgânico, queimado a 550ºC em mufla, para remoção da MO, e em seguida 

tratado com HCl (Protocolo SMT, 2001). O método promove a redução do efeito matriz 

que ocorre quando há adsorções secundários da espécie em estudo sob a matriz mineral 

durante o processo de extração. Para minimizar este efeito são realizadas lavagens 

intermediárias utilizando-se soluções de cloreto de magnésio (MgCl2) e água destilada 

(H2O) entre as sucessivas etapas de extração (FILHO, 2004). 

Golteman (1996) sugeriu a determinação das várias formas de P: total, orgânico e 

inorgânico. A determinação do P total é feita por digestão com H2SO4-K2S2O8. O 

fracionamento do P inorgânico ligado a ferro foi extraído com Ca-EDTA + Na-Ditionito 

e P inorgânico ligado a cálcio foi extraído com Na-EDTA (pH 4,5). O conteúdo de 

fósforo orgânico foi dividido em frações distintas: P orgânico ligado a ferro e P 

orgânico ligado a cálcio. A digestão de ambos os extratos foi com H2SO4-K2S2O8; P 

orgânico solúvel em ácido, extração com H2SO4; P orgânico solúvel em base, extração 

com NaOH e, P orgânico residual, digestão do resíduo final com H2SO4- K2S2O8. 

Uma grande variedade de métodos estão disponíveis para o fracionamento de fósforo, 

mas a falta de uniformidade nestes métodos tornava difícil comparar os resultados 

obtidos. Neste contexto, em 2001, a Comissão Europeia propôs o protocolo 
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harmonizador para fracionamento de fósforo em sedimentos de água doce para assim 

obter confiabilidade nos resultados, chamado de protocolo Standards, Measurements 

and Testing (SMT). O protocolo SMT é uma versão modificada do método de Williams 

(WILLIAMS, 1976). O método consiste em um  procedimento não sequencial que 

produz cinco frações de P: fósforo inorgânico, orgânico , não-apatita, apatita e total. 

Este método tem sido utilizado para fracionamento de P em lodos de esgoto e amostras 

de sedimentos, além disso verifica a eficiência do método através do material de 

referência certificado BCR® 684 (PARDO, 2004; MEDEIROS et al, 2005). 

Nos procedimentos de extração sequencial os métodos são definidos operacionalmente 

relatando reagentes específicos. Os resultados são interpretados para serem relacionados 

com uma fase específica do sedimento (Protocolo SMT, 2001). Para obter um maior 

entendimento da disponibilidade e associação do P aos sedimentos alguns parâmetros 

químicos costumam ser determinados paralelamente: cálcio, ferro, alumínio e matéria 

orgânica. A concentração de Al e Fe em sedimentos estão entre as variáveis mais 

frequentemente estudadas em relação ao P (P inorgânico não-apatita), devido a 

associação química do fosfato ao sedimento através dos seus óxidos hidratados. Por 

outro lado, a relação entre Ca e P não tem sido estudada em termos totais, mas em termo 

de espécies de P (P inorgânico apatita) (SILVA, 1997). 
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 1.4 Técnicas analíticas de determinação de fósforo 

 

Além dos métodos de extração, pode-se destacar algumas técnicas analíticas para 

determinação de P, como: espectrometria de absorção molecular na região do UV-VIS, 

espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP OES) e 

espectrometria de massa com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP-MS). 

A técnica de espectrometria de absorção molecular na região UV-Vis é um método 

baseado na interação da radiação eletromagnética na faixa espectral de 200 a 880 nm. É 

uma das técnicas analíticas mais empregadas em função da robustez, simplicidade, 

custo relativamente baixo e grande número de aplicações desenvolvidas (TEXEIRA e 

ROCHA, 2004). 

A técnica de espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente 

(ICP OES) baseia-se na medida da emissão óptica dos átomos excitados no plasma 

(8000 a 10000 ºC), possibilitando a determinação simultânea de vários elementos. O 

ICP OES, apesar ser uma técnica analítica rápida e confiável, é uma técnica pouco 

utilizada para determinação de um elemento apenas, devido ao seu custo relativamente 

alto. Geralmente esta técnica é empregada para determinação multielementar de 

metaloides, metais e não metais (SKOOG, 2002). 

A técnica de espectrometria de massas com fonte de plasma indutivamente acoplado 

(ICP-MS) é utilizado para a análise multielementar, pois o modo de operação 

qualitativo permite avaliar todos os elementos da tabela periódica e o modo de operação 

quantitativo gera uma precisão e exatidão comparável àquelas obtidas por outras 

técnicas analíticas monoelementares (OLIVEIRA, 2006). Assim com o ICP OES, o 

ICP-MS é mais empregado para determinação multielementar. 

Neste trabalho optou-se em empregar a técnica de espectrometria de absorção molecular 

na região UV-VIS, já que as concentrações do fósforo obtidas foram razoavelmente 

altas, permitindo a determinação com exatidão e precisão. Além desta técnica, 

utilizaram-se algumas técnicas de análise multivariadas, como analise de componentes 

principais (PCA) e análise de agrupamento hierárquico (HCA), para verificar a 

similaridade entre os testemunhos e camadas do sedimento coletado.  
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 Técnicas de análise multivariadas: PCA e HCA 

 

A análise de componente principais, do inglês principal component analysis (PCA), 

consiste em um método que procura reduzir um grande número de variáveis em um 

número menor de componentes importantes, que exprimem a maior parte de uma matriz 

de dispersão de um conjunto de amostras (LEGENDRE e LEGENDRE, 1983; HWANG 

et al, 2007; CHAO 2008). 

A análise de agrupamento hierárquico, do inglês ‘Hierarchical Cluster Analysis’ 

(HCA), é uma técnica quimiométrica de classificação que possibilita a visualização de 

dados multidimensionais em duas ou três dimensões e, ainda, a determinação de grupos 

de elementos (ou de amostras) com comportamentos semelhantes (HORTELLANI et 

al., 2005). 

Alguns trabalhos na literatura utilizaram a PCA e a HCA como ferramentas estatísticas 

na avaliação do fracionamento de fósforo em sedimentos de lagos, manguezais, bacias 

hidrográficas ou rios (FILHO, 2004; PASSOS, 2001). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Geral 

 

Determinar as formas de fósforo em amostras de sedimentos distribuídas em dois 

testemunhos coletados no Reservatório Macela, localizado no município de 

Itabaiana/SE. 

 

2.2. Específicos 

 

Otimizar e validar as metodologias para o fracionamento químico do, fazendo uso de 

material de referência certificado, limites de detecção e de quantificação; 

 

Fracionar o fósforo total e inorgânico nos sedimentos, empregando o protocolo SMT; 

 

Determinar as concentrações de carbono orgânico, cálcio, ferro e alumínio nos 

sedimentos; 

 

Identificar o fator controlador na adsorção do fósforo nos sedimentos, utilizando a 

análise de correlação; 

 

Analisar os dados através da análise multivariada: análise de componentes principais e 

análise de agrupamento hierárquico; 

 

Aplicar a análise de variância para verificar se existe diferença significativa nos 

parâmetros medidos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1. Caracterização da área de estudo 

 

O reservatório Macela está localizado no município de Itabaiana-Sergipe, Latitude 10º 

40’ 08” Sul, Longitude 37º 24’ 35” Oeste, a uma altitude de aproximadamente 222 m 

(FREITAS, 2001). Este município é considerado um dos mais desenvolvidos 

economicamente do Estado, não só pela condição de ser o celeiro agrícola, onde se 

destaca a pequena produção, como também pelo desenvolvimento de outros setores 

econômicos, como comércio e serviços (BORGES, 1995). 

O reservatório teve sua construção no início do ano de 1953 e foi concluída em 1957, 

dentro de uma perspectiva de atuação do Inspetório Federal de Obras Contra a Seca 

(INFOCS), que mais tarde se transformou no Departamento Nacional de Obras Contra 

Seca (DNOCS) (BORGES, 1995). É um corpo de água raso com profundidade máxima 

de aproximadamente 7 m. A água deste reservatório é utilizada para irrigação de 

hortaliças e verduras através de um sistema de bombas (FREITAS, 2001), como mostra 

na Figura 2. 

 

Figura 2. Captação de água para irrigação-Casa de Bombas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOMES, 2004  
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Segundo Borges (1995), o reservatório foi construído para combater a seca na região 

semi árida de Sergipe, especialmente em Itabaiana. Foi projetado para fornecer água de 

irrigação a 156 hectares, utilizando sistemas de aspersão convencional (ANDRADE, 

1999). 

De acordo com Santos (2010), a população no entorno do reservatório Macela é 

caracterizada basicamente por trabalhadores de baixa renda que sofrem com problemas 

sociais, tais como má situação sanitária e nutricional. A maioria das residências não é 

contemplada com sistema de esgoto, nem tampouco com água encanada e outras 

necessidades básicas, embora o reservatório esteja situado em área urbana e zona de 

expansão residencial da cidade de Itabaiana. De acordo com Borges (1995), esses 

problemas no entorno do reservatório Macela contribui para uma forte disseminação de 

pragas e doenças. 

 

3.2. Coleta e preparo das amostras 

 

A coleta de sedimento foi realizada em dois pontos, um a montante, na entrada do 

riacho Fuzil, e o outro a jusante, próximo ao sangradouro (barramento) do reservatório 

Macela. A localização dos pontos de amostragem está indicada na Tabela 1 e na Figura 

3, através das coordenadas geográficas obtidas usando sistema de posicionamento 

geográfico (GPS). 

 

Tabela 1: Localização geográfica dos testemunhos de sedimento coletados no 

Reservatório Macela. 

AMOSTRA LOCALIZAÇÃO COORDENADAS    GEOGRÁFICAS 

  LATITUDE  LONGITUDE 

Testemunho I MONTANTE 10º 40’20,06”S 37º 25’19,31”O 

Testemunho II JUSANTE 10º 40’9,11”S  37º 24’76,77”O 

GPS: Global Positioning System 
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Figura 3: Mapa da localização de Sergipe, mapa do município Itabaiana e localização 

dos pontos de coleta do sedimento no reservatório Macela- Itabaiana- SE. 

 

Fonte: FOTOGRAFIA ÁREA – 1: 125.000 - FAB/INEP – 2012. 
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Os procedimentos de coleta, estocagem, preservação e transporte das amostras de 
sedimentos foram realizados, conforme as recomendações do Manual Técnico 
desenvolvido pela EPA (US EPA, 2001). 

A amostragem de sedimentos foi realizada em dezembro de 2011, no período seco, 

usando um amostrador tipo “core” com um tubo de acetato-butirato de celulose. Foram 

tomados dois testemunhos com profundidade de aproximadamente 30 cm cada. Ainda 

no campo, cada testemunho foi seccionado de 5 cm em 5 cm e as alíquotas foram 

colocadas em recipiente plástico, previamente descontaminado, as quais foram 

estocadas em caixa de isopor com gelo até chegar ao laboratório, onde foram secas ao 

ar, homogeneizadas e guardadas em frascos, previamente limpos, até serem analisadas 

(BIRCH et al., 2001). 

Após remover restos de plantas e fragmentos de rochas utilizando pinças plásticas, as 

amostras foram imediatamente secas em estufa de circulação forçada de ar a 50 ºC por 

72 h (até massa constante). Em seguida, estas foram cuidadosamente desfragmentadas e 

peneiradas (> 2,0 mm), transferidas para frascos descontaminados (US-EPA, 2001). 

 

3.3. Equipamentos 

 

Os equipamentos utilizados no fracionamento do fósforo e caracterização do sedimento 

estão apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2: Equipamentos utilizados no fracionamento do fósforo e caracterização do 

sedimento. 

EQUIPAMENTO MARCA          MODELO LOCAL DE 

FABRICAÇÃO 

Balança analítica digital Adventurer       AY220 EUA 

Ultra purificador de água Gehaka                   OS20LX Canadá 

Espectrofotômetro de absorção 

molecular na região do UV-VIS 

Fenton                    UV-9200 Japão 

Mufla DigiMac                  TC 45 Brasil 

Estufa com circulação de ar Marconi                   MA 035 Brasil 

Mufla (com controle de temperatura) Lavoisier                 402 D Brasil 

Agitador horizontal Cintec                      CT- 712 R Brasil 

Centrífuga Eppendorf                5810R EUA 

Espectrômetro de Fluorescência de 
Raios-X por Dispersão de Energia 
(EDXRF) 

Shimadzu                EDX-720 Brasil 

 

 

3.4. Reagentes e soluções 

 

Os reagentes utilizados neste estudo foram de alto grau de pureza (Merck, Darmstadt, 

Alemanha) e a água utilizada foi de qualidade ultrapura (18,2 MΩ cm-1). Foram eles: 

 

Ácido clorídrico concentrado, HCl 37 % (v/v);  

Ácido sulfúrico concentrado, H2SO4 98% (v/v); 

Tartarato de antimônio e potássio, C4H4O7Sb 99% (m/m); 

Molibdato de amônio, (NH4)6Mo7O24 ·  4 H2O  54% (m/m); 

Ácido ascórbico, C6H8O6 99% (m/m); 

Hidróxido de sódio, NaOH 98% (m/m); 

Cloreto de sódio, NaCl  99,6% (m/m);  

Fenolftaleína, 0,1% (m/v); 

Material de referência de sedimento de lago (LKSD-1/CCRPM/Canadá); 

Material de referência certificado de sedimento de lago BCR-684 (EC/JRC-IRMM). 

As soluções foram preparadas utilizando água ultrapura para dissolução dos reagentes. 

São elas: 
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Solução de ácido sulfúrico: tomou-se 70,0 mL de ácido sulfúrico concentrado em 

proveta, e foi diluído em 500 mL de água ultra pura; 

Solução de tartarato de antimônio e potássio: pesou-se 0,34 g do sal e foi diluído em 

250 mL de água ultra pura; 

Solução de molibdato de amônio: dissolveu-se 15,0 g de (NH4Mo)2)O24 em 500 mL de 

água ultra pura; 

Solução de ácido ascórbico: dissolveu-se 0,54 g de ácido ascórbico em 10 mL de água 

ultra pura; 

Reagente misto: misturou-se as soluções nas seguintes proporções e ordem: 25 mL de 

ácido sulfúrico, 5mL de tartarato de antimônio e potássio, 10 mL de molibdato de 

amônio e 10 mL ácido ascórbico. A solução deve ser preparada para uso imediato 

devendo ser desprezada o excesso (APHA, 1995). 

Solução de ácido clorídrico (1 mol L-1): tomou-se 83,3 mL de ácido clorídrico 

concentrado em proveta, e completou-se para balão de 1000 mL com água ultra pura; 

Solução de ácido clorídrico (3,5 mol L-1): tomou-se 291,55 mL de ácido clorídrico 

concentrado em proveta, e diluiu para balão de 1000 mL com água ultra pura; 

Solução de hidróxido de sódio (1 mol L-1): dissolveu-se 40 g de NaOH em balão de 

1000 mL com água ultra pura; 

Solução de cloreto de sódio (1 mol L-1): dissolveu-se 58,5 g de NaCl em balão de 1000 

mL com água ultra pura. 

Solução de fenolftaleína 0,1% m/v: dissolveu-se 0,5 g de fenolftaleína em solução de 

etanol a 50%.  

 

3.5- Metodologia 

 

Neste trabalho, o método de fracionamento de fósforo escolhido foi o protocolo SMT. 

Este método foi estabelecido pela Comissão Européia em 1996, sendo considerado 

como um protocolo harmonizador para o fracionamento de P. A extração foi realizado 

em quatro replicatas nas amostras dos testemunhos de sedimento do reservatório 

Macela. As amostras foram agitadas em tubo de polietileno com capacidade 50 mL, 

sendo que eles também foram utilizados para centrifugação a 4000 rpm por 15 min, 

minimizando assim as possíveis perdas. 



19 

 

O extrato, antes da determinação do fósforo, tiveram seu pH ajustado, por meio da 

adição de NaOH ou HCl, a  valores de pH próximo a 7,6. Este ajuste foi realizado 

utilizando a solução de fenolftaleína 0,1% m/v cuja faixa de pH encontra-se próximo ao 

intervalo recomendado. Em seguida, adicionou-se o reagente misto proporcional ao 

volume do extrato neutralizado. Este procedimento corresponde ao método 

colorimétrico proposto por Murphy e Riley (APHA, 1995). 

O reagente misto promove a reação de complexação do ortofosfato pelo molibdato em 

meio ácido, sendo catalisada pelo antimônio, com formação de ácido fosfomolíbdico, 

que é reduzido (estado de oxidação +6 para +5) pelo ácido ascórbico a Mo(V), 

resultando no chamado azul de molibdênio. A intensidade da cor azul é proporcional à 

quantidade de fosfato inicialmente incorporada ao heteropiliácido (SILVA e TOLEDO, 

1997; MARUCHI, 2005). 

As concentrações de fósforo, na forma de ortofosfato, foram obtidas através da 

espectrofotometria na região do visível, utilizando cubetas retangulares com caminho 

óptico de 1cm, através da leitura de absorvância a 885 nm, e quantificadas através da 

comparação dos valores de absorvância, a partir da reta de regressão da curva de 

calibração, obtida pelas soluções padrões de fósforo. O coeficiente de correlação da 

curva de calibração foi melhor que 0,999. A caracterização da exatidão do método de 

extração para as diversas formas de P, contido em sedimentos, foi feita a partir da 

análise do material certificado de referência BCR® 684 (EC/JRC-IRMM) do Instituto de 

Referência Materiais e Medições (IRMM). 

 

3.5.1. Procedimento para fracionamento do fósforo total (PT) em sedimento 

 

Pesou-se 0,2 g da amostra de sedimento, previamente seca a 105 ºC em estufa por 2 h, e 

a calcinou em cadinhos por 3 h a 450 ºC. Em seguida, recolheram-se as cinzas e as 

transferiu para tubo de polietileno, com capacidade de 50 mL. Adicionaram-se 20 mL 

de HCl 3,5 mol L-1 e a suspensão foi agitada a 125 rpm por 16 h. Logo após, o extrato 

foi centrifugado durante 15 min a 4000 rpm e uma alíquota do extrato foi neutralizada e 

diluída a volume fixo (20 mL), com água ultrapura para a determinação da concentração 

do fósforo total por espectrofotometria na região do visível, através da leitura de 

absorvância a 885 nm. A descrição do procedimento do fracionamento do PT está 

apresentada na Figura 4. 
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Figura 4: Esquema para fracionamento de fósforo total no sedimento do reservatório 

Macela, usando o procedimento de extração proposto por Williams (Protocolo SMT, 

2001). 

 

 

3.5.1.1. Procedimento para fracionamento do fósforo inorgânico (PI) e fósforo 

orgânico (PO) em sedimento 

 

Para o fracionamento do fósforo inorgânico (PI), pesou-se 0,2 g da amostra de 

sedimento, previamente seca a 105 ºC em estufa por 2 h. Em seguida, transferiu-se para 

tubo de polietileno, com capacidade de 50 mL, adicionaram-se 20 mL de HCl 1 mol L-1 

e a suspensão foi agitada  por 16 h. O resíduo foi separado do extrato por centrifugação 

a 4000 rpm e 15 min, para ser utilizado no fracionamento do fósforo orgânico. 

Recolheu-se uma alíquota do extrato que foi neutralizada e diluída com água ultrapura a 

volume fixo (20 mL), para determinação da concentração de fósforo inorgânico por 

espectrofotometria na região do visível, através da leitura de absorvância a 885 nm. A 

descrição do fracionamento do PI está apresentada na Figura 4. 

Para o fracionamento do PO, lavou-se o resíduo, da etapa anterior (PI), com água 

ultrapura e centrifugou o extrato a 4000 rpm durante 5 min. O procedimento foi repetido 

mais duas vezes. Em seguida, descartou-se o extrato, transferiu-se o resíduo para 

cadinhos e as amostras foram calcinadas a 450 ºC por 3 h. As cinzas foram transferidas 

para tubo de polietileno e adicionaram-se 20 mL de HCl 1 mol L-1. A suspensão foi 

agitada a 125 rpm por 16 h o extrato foi centrifugado a 4000 rpm durante 15 min. Uma 

alíquota do extrato foi neutralizada e diluída com água ultrapura a volume fixo (20 mL) 

Calcinação durante 3h /450°C 
+ 20 mL de HCl 3,5 mol L-1 

0,2 g da amostra 

Extrato 

Fósforo Total 

Resíduo 
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com água ultrapura para a determinação da concentração de fósforo orgânico por 

espectrofotometria na região do visível, através da leitura de absorvância a 885 nm. A 

descrição do fracionamento do PO está apresentada na Figura 5. 

 

Figura 5: Esquema para fracionamento de fósforo inorgânico e orgânico no sedimento 

do Reservatório Macela, usando o procedimento de extração (Protocolo SMT, 2001). 

 

 

  

0,2 g da amostra 

Extrato 

Fósforo Inorgânico 

 

20 mL HCl 1mol.L-1 

agitar 16h 

 

Resíduo 

Extrato 

Fósforo 
Orgânico 

Resíduo 

Calcinação 3h/450°C  + 
20 mL de HCl 1mol L-1. 

agitar por 16h 

lavar com15 ml água (3X) 

secar a 38° em estufa 
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3.5.2. Procedimento para fracionamento do fósforo inorgânico (PI) 

 

 

3.5.2.1. Procedimento para fracionamento do fósforo ligado aos óxidos/hidróxidos 

de ferro/alumínio (fósforo inorgânico não apatita- PNAP) e fósforo ligado ao cálcio 

(fósforo inorgânico apatíta- PAP) 

 

Para o fracionamento inorgânico, pesou-se 0,2 g da amostra de sedimento, previamente 

seca a 105 ºC em estufa por 2 h. Em seguida, transferiu-se para tubo de polietileno com 

capacidade de 50 mL, adicionaram-se 20 mL de NaOH 1,0 mol.L-1 e a suspensão foi 

agitada  por 16 h. O resíduo, reservado para posteriormente ser utilizado no 

fracionamento apatita, foi separado do extrato por centrifugação a 4000 rpm por 15 min. 

Recolheu-se uma alíquota de 10 mL do extrato, transferiu-se para tubo de polietileno e 

adicionaram-se 4 mL de HCl 3,5 mol L-1 . Em seguida, a suspensão foi agitada por 16 h. 

O resíduo, gerado nessa segunda extração, foi separado do extrato por centrifugação a 

4000 rpm por 15 min. Recolheu-se uma alíquota do extrato que foi neutralizada e 

diluída a volume fixo (20 mL), com água ultra pura para determinação da concentração 

de fósforo ligado aos óxidos/hidróxidos de ferro/alumínio (fósforo inorgânico não 

apatita- PNAP) por espectrofotometria na região do visível, através da leitura de 

absorvância a 885 nm. 

Para o fracionamento do fósforo ligado ao cálcio (PAP), lavou-se o primeiro resíduo da 

etapa anterior (PNAP), com 12 mL de NaCl 1,0 mol L-1 e centrifugou o extrato a 4000 

rpm durante 5 min. O procedimento foi repetido mais duas vezes e descartou-se o 

extrato. Em seguida, adicionaram-se ao resíduo 20 mL de HCl 1,0 mol L-1 e a 

suspensão foi agitada por 16h. O resíduo foi separado do extrato por centrifugação a 

4000 rpm e 15 min. Recolheu-se uma alíquota do extrato, neutraliza-se e dilui-se a um 

volume fixo (20 mL)  com água ultrapura para determinação da concentração de fósforo 

ligado ao cálcio (fósforo inorgânico apatita- PAP) por espectrofotometria na região do 

visível, através da leitura de absorvância a 885 nm . A descrição do fracionamento do 

fósforo ligado aos óxidos/hidróxidos de ferro/alumínio (PNAP) e fósforo ligado ao cálcio 

(PAP) está apresentada na Figura 6. 
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Figura 6: Esquema para fracionamento do fósforo ligado aos óxidos/hidróxidos de 

ferro/alumínio (fósforo inorgânico não apatita- PNAP) e fósforo ligado ao cálcio (fósforo 

inorgânico apatita- PAP) (Protocolo SMT, 2001). 

 

 

3.5.3.  Determinação do carbono orgânico (Corg) 

 

O teor de carbono total nas amostras foi determinado em um analisador elementar com 

combustão a 900 ºC. O Corg foi obtido pela diferença entre o valor de carbono antes e 

depois da calcinação das amostras a 550 ºC por 1 h (PASSOS, 2005). 

 

3.5.4. Determinação dos metais (Fe, Al e Ca) 

 

Para a determinação da concentração total de Fe, Al e Ca pesaram-se 2 g da amostra de 

sedimento e 2 g do suporte, ácido bórico. As determinações foram feitas utilizando um 

espectrômetro de fluorescência de raios-X por Dispersão de Energia (EDXRF), 

produzido pela Shimadzu Corporation (EDX – 720), instalado no Instituto Tecnológico 

e de Pesquisa do Estado de Sergipe (ITPS). Os parâmetros de operação do 

0,2 g de 

amostra 

resíduo 

extrato 

fósforo ligado ao 

cálcio 

lavar com 12 mL de 

NaCl 1,0 mol.L-1 

20 ml de HCl 1,0 mol.L-

1 e a suspensão foi 
agitada por 16h. 

resíduo 

extrato 

extrato 

fósforo ligado aos 

óxidos/hidróxidos de 
ferro/alumínio 

10 mL do ext.+ 4 mL 

de HCl 3,5 mol.L -1  

agitando durante 16h 

resíduo 

20 mL de NaOH 

mol.L-1 agitando 
durante 16h 
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espectrômetro foram: tubo de raios X de ródio, tensão de 15 Kv; colimador de 10 mm; 

detector de silício; resfriamento a nitrogênio líquido; tempo de medida de 100 s. Os 

elementos determinados foram Al, Fe e Ca. As curvas de calibração para determinação 

dos elementos químicos foram ajustadas por regressão linear, utilizando os materiais de 

referência certificado de sedimento HISS-1, PACS-2 e MESS-3 do programa de 

material referência do Canadá. 

 

3.5.5- Controle de qualidade das analises 

 

Os limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) foram calculados para cada forma 

de fósforo em 10 soluções de brancos analíticos, segundo Miller e Miller (1993). Os 

limites foram calculados considerando as expressões, LD = 3s/a e LQ = 10s/a, 

respectivamente. Sendo, a é inclinação da reta, s é o desvio padrão (da absorvância) 

calculado a partir de dez leituras da solução do branco da amostra e os números, 3 e 10, 

correspondem a um valor estatístico eleito de acordo com o nível de probabilidade 

99,7%. 

A eficiência do método de extração aplicado foi verificada através da análise de quatro 

replicatas do material de referência certificado (MRC) de sedimento de lago para as 

formas de fósforo (BCR-684) e material de referência de sedimento de lago (LKSD-1), 

para as características do sedimento (Fe, Al e Ca). O valor de concentração encontrado 

na extração foi comparado com o valor de referência, obtendo-se a percentagem de 

concordância (%CM), calculada pela razão entre o valor encontrado e o valor de 

referência, multiplicado por 100. 

 

3.5.6. Análise estatística dos dados 

 

A análise estatística dos dados, tais como cálculos de correlações, regressão linear, 

análise de componentes principais (PCA) e análise de agrupamento hierárquico (HCA) 

foram feitas usando o programa Statistica para Windows, versão 6.0 (StatSoft Inc., 

USA). O valor de α foi adotado como nível crítico para todos os testes estatísticos para 

um nível de confiança de 95%. A análise de variância (ANOVA: one way) foi aplicada 

aos dados usando teste múltiplo Tukey  (p < 0,05). Os cálculos e figuras foram 

construídos usando o programa Origin for Windows, Versão 7.0. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

 

4.1. Qualidade das análises 
 
 
Segundo MILLER e MILLER (1993), o limite de detecção (LD) é definido como a 

concentração mínima a qual se consegue obter uma resposta. O limite de quantificação 

(LQ) é a menor concentração do analito que pode ser determinada com um nível 

aceitável de precisão e exatidão (CURRIE, 1995). 

O LD e LQ, apresentados na Tabela 3, foram determinados para cada forma de fósforo 

segundo MILLER e MILLER (1993). Para tanto, foram analisados 10 (dez) brancos 

analíticos, para cada forma de fósforo, em diferentes dias de trabalhos. Os valores de 

LD foram de 1,10 ± 0,01 µg g-1 para o fósforo total; 1,03 ± 0,01 µg g-1 para o fósforo 

inorgânico; 1,13 ± 0,01 µg g-1 para o fósforo orgânico; 0,90 ± 0,01 µg g-1 para o fósforo 

não-apatita e 1,44 ± 0,01 µg g-1  para o fósforo apatita. Já os valores de LQ foram de 

3,68 ± 0,02; 3,44 ± 0,02; 3,75 ± 0,02; 3,00 ± 0,02 e 4,81 ± 0,02 µg g-1 para fósforo total, 

inorgânico, orgânico, não-apatita e apatita, respectivamente. Os resultados mostraram 

que não houve contaminação significativa. O desvio padrão relativo (RSD) foi melhor 

que 2%, onde revela a homogeneização no tratamento das amostras seletividade e 

precisão dos resultados. 

A eficiência do método de extração aplicado foi verificada através da análise em quatro 

replicatas do material certificado de referência BCR® 684 (EC/JRC-IRMM), do 

Instituto de Referência Materiais e Medições (IRMM), em paralelo com o material 

analisado. Os valores das concentrações de fósforo total, inorgânico, orgânico, não-

apatita e apatita, reportadas no certificado, e os valores obtidos das extrações e 

porcentagem de concordância se encontram na Tabela 3. 

O valor de concordância obtido para o fósforo total, inorgânico, orgânico, não-apatita e 

apatita foi de 101 ± 0,2%, 100 ± 0,7%, 99 ± 2,4%, 100 ± 0,9% e 99 ± 0,6%, 

respectivamente (Tabela 3). Diante dos mesmos, pode-se verificar que existe uma boa 

concordância entre os valores encontrados e os certificados, o que garante a eficiência 

do método de extração empregado e, consequentemente, a exatidão dos resultados. 

Esses valores são concordantes com os valores encontrados na literatura, empregando 

procedimento de extração semelhante (PARDO et al, 2004; MEDEIROS et al, 2005; 

LUKKARI et al, 2007; BARROS, 2009). 
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Tabela 3: Resultados da análise do LD, LQ, valores certificados e encontrados do 

material de referência certificado BCR® 684 e porcentagem de concordância para PT, PI, 

PO, PNAP e PAP utilizando o protocolo de extração SMT. 

n=4, média ± desvio padrão. 
 

Para assegurar a qualidade da extração dos metais Ca, Fe, Al e carbono orgânico foi 

analisado em quatro replicatas, juntamente com as amostras, o material de referência de 

lago (LKSD-1/CCRPM/Canadá). Os resultados das análises do material de referência e 

a porcentagem de concordância para Ca, Fe, Al e Corg estão apresentados na Tabela 4. 

As porcentagens de concordância dos parâmetros analisados foram: de 92 ± 1 % para Fe 

e 95 ± 5 % para Ca. Não foi possível verificar a eficiência de extração do Al, pois o 

valor de referência não está disponível. O carbono orgânico teve valor de concordância 

de 98 ± 1 %. Os valores das concentrações obtidas no material de referência 

apresentaram boa concordância, quando comparados com seus respectivos valores de 

referência. 

 

Tabela 4: Resultados das análises dos valores de referência e obtidos do material de 

referência LKSD-1 e porcentagem de concordância para Ca, Fe, Al e Corg. 

Parâmetros 

Valor de 
referência 

(%) 
Valor obtido 

(%) 

Porcentagem 
concordância 

(%) 
Ca 7,71 7,32 ± 0,06 95 ± 5 

Fe 1,80 1,66 ± 0,04 92 ± 1 

Al - 0,80 ± 0,05 _ 

Corg 12,31 12,05 ± 0,09 98 ± 1 

(-) valor não disponível 

  

 
LD 

(µg g-1) 
LQ 

(µg g-1) 

Valor 
Certificado 

(µg g-1) 

Valor 
Encontrado 

(µg g-1) 

Porcentagem 
Concordância 

(%) 
PT 1,10 ± 0,01 3,68 ± 0,02 1373 ± 35 1386 ± 3 101 ± 0,2 

PI 1,03 ± 0, 01 3,44 ± 0,02 1113 ± 24 1108 ± 8 100 ± 0,7 

PO 1,13 ± 0,01 3,75 ± 0,02 209 ± 9 206 ± 5 99 ± 1,9 

PNAP     0,90 ± 0,01    3,00 ± 0,02      550 ± 21        549 ± 5  100 ± 0,9 

PAP     1,44 ± 0,01    4,81 ± 0,02   536 ± 28        520 ± 3 99 ± 0,6 
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4.2. Determinação do fósforo total, inorgânico, orgânico, não apatita e apatita  

 

O protocolo SMT, método de Williams (2001), foi escolhido por ser considerado um 

método harmonizador para o fracionamento de P, além de ser um método recomendado 

pela Comissão Europeia desde 1996. A metodologia citada para determinação de 

fracionamento do fósforo se deu através da utilização de reagentes de alta qualidade 

padrão, Merck. O fósforo extraído em cada etapa da extração foi determinado usando 

espectrofotômetro de absorção molecular na região do UV-VIS baseado na formação do 

complexo azul de molibdênio (APHA, 1995). 

As médias das concentrações de PT, PI, PO, PNAP e PAP nos sedimentos dos testemunhos 

coletados no Reservatório Macela estão apresentadas na Tabela 5 e podem ser também 

visualizada nas Figuras 7 e 8.  

Para o fracionamento total, o valor das concentrações de PT variaram entre 442 e 776 µg 

g-1, no testemunho I, já no testemunho II, variaram de 573 a 1335 µg g-1. As 

concentrações do PI variaram entre 409 e 637 µg g-1 no testemunho I, enquanto que no 

testemunho II variaram entre 409 e 1210 µg g-1. O valor das concentrações de PO 

variaram entre 21 e 107 µg g-1 para o testemunho I e de 93 e 196 µg g-1 para o 

testemunho II.  

A porcentagem de concordância, calculada pela razão percentual entre o somatório da 

concentração fósforo inorgânico e orgânico e a concentração de fósforo total, variou de 

92 a 105% para testemunho I e de 93 a 103% para testemunho II. Estes valores são 

aceitáveis e estão em concordância com os valores reportados em estudo realizado por 

Pardo (2004); Barros (2009) e, Medeiros e Cid (2005). Os autores obtiveram boa 

concordância, através do somatório, utilizando o mesmo método de fracionamento. 

Para Santos (2007), uma das maiores dificuldades no uso dos métodos de fracionamento 

de P está na estimativa dos valores das suas frações, pois se tratando de amostras 

ambientais dificilmente os valores se ajustam de maneira adequada a um somatório 

aceitável. Isto ocorre porque a composição sofre alterações ao longo dos processos de 

transporte e pós-sedimentação (processos diagenéticos recentes), o que compromete sua 

aplicação na determinação das origens. 
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Tabela 5: Concentrações médias de fósforo total (PT), inorgânico (PI), orgânico (PO), fósforo não-apatita (PNAP) e fósforo apatita (PAP) expressas em μg g-1 nos 
sedimentos do Reservatório Macela. (n = 4; média ± desvio padrão) 

 
 
 

Profundidade 
                                  cm 

            Fracionamento total  Fracionamento inorgânico 

PT 

(μg g-1) 

 
PI 

(μg g-1) 
 

PO 
(μg g-1) 

PNAP 

(μg g-1) 
PAP 

(μg g-1) 
∑ PNAP + PAP 

 

 
 

 
 
 

TEST. 
I 

1 A 00-05 
 

526± 5 
 

448± 5 43 ± 5 
 

107 ± 10 
 

 
331 ± 15 

 
438 ± 4 

1 B 
05-10 662± 5 

 
619± 5 

 
60 ± 10 153 ± 0,1 

 
466 ± 10 

 
573 ± 3 

1 C 
10-15 626± 15 

 
555± 5 21 ± 5 135 ± 5 

 
420 ± 5 

 
555 ± 3 

1 D 
 

15-20 776± 5 637 ± 10 107 ± 5 157 ± 5 
 

474 ± 0,1 
 

630 ± 3 

1 E 
 

20-25 622 ± 10 580± 9 75 ± 10 142 ± 5 
 

441 ± 5 
 

584 ± 3 

1 F 
 

25-30 442± 5 409 ± 10 50 ± 5 167± 0,1 
 

239 ± 0,1 
 

406 ± 3 

Média ± desvio padrão 609 ± 8 542 ± 7 59 ± 7 144± 4 395 ± 6 531 ± 4 

 
 

 
 
 

TEST. 
II 

 
2 A 

 

 
00-05 

 
1320± 10 

 
1210 ± 4 

 
135 ± 5 

 
541 ± 5 

 

 
676 ± 5 

 

 
1217 ± 4 

2 B 
 

05-10 1250± 10 1107 ± 10 157 ± 5 413 ± 5 
 

698 ± 15 
 

1111 ± 4 

2 C 
 

10-15 1121 ± 1 1058 ± 20 93 ± 5 534 ± 5 
 

538 ± 0,2 
 

1072 ± 5 

2 D 
 

15-20 
 

 1335 ± 10 1139 ± 4 178 ± 5 345 ± 0,1 
 

776 ± 5 
 

1122 ± 3 

2 E 20-25 
 

1139 ± 4 961 ± 6 171 ± 5 388 ± 0,1 
 

563 ± 5 
 

950 ± 3 

2 F 25-30 
 

573 ± 10 342 ± 5 196 ± 10 153 ± 0,1 
 

178 ± 5 
 

331 ± 3 

Média ± desvio padrão 1123 ± 8 969 ± 8 155 ± 6 396 ± 3 571 ± 6 967 ± 4 

2
8

 

 



29 

 

As concentrações do PI correspondem as seguintes frações do PT: 90% no testemunho I 

e 86% no testemunho II. As concentrações do PO correspondem as seguintes frações do 

PT: 10% no testemunho I e 14% no testemunho II. Pode-se observar que as 

concentrações de PI foram significativamente maiores em relação ao PO. Estes valores 

são concordantes com a literatura (MEDEIROS et al, 2004; MATIJEVIC et al, 2008; 

GARCIA et al, 2012; PARDO et al. 2004), onde encontraram  maior proporção de 

fósforo inorgânico que o orgânico no conteúdo total. 

Passos (2001), em estudo preliminar realizado em sedimentos superficiais do 

reservatório Macela, encontrou que a concentração de PO foi maior do que a de PI. Vale 

salientar que o estudo foi feito apenas em sedimentos superficiais (até 5 cm de 

profundidade) e que o presente estudo trata-se da avaliação da dinâmica  de 

sedimentação do fósforo ao longo de dois perfis com 45cm cada. A diferença na 

distribuição do fósforo, com concentração da forma inorgânica maior do que a orgânica, 

ocorre devido à imobilização da biomassa microbiana com o passar do tempo. 

Quanto ao fracionamento inorgânico, o fósforo não-apatita (PNAP) está associado a 

fração do fósforo ligado a ferro e alumínio, que  representa em grande parte os íons de 

ortofosfatos de origem antropogênica adsorvidos sobre os hidróxidos de ferro e 

alumínio, com os quais formam complexos (GACHTER et al 1998),  já o fósforo 

apatita (PAP), representa os íons de ortofosfatos incluídos na estrutura cristalina da 

apatita não sendo, portanto, biodisponível (SPAN, 1990). 

As concentrações de PAP correspondem as seguintes frações do PI: 73% no testemunho I 

e 59% no testemunho II. Enquanto que as concentrações de PNAP correspondem as 

seguintes frações: 27% no testemunho I e 41% no testemunho II. Pode-se observar que 

as concentrações de PAP foram consideravelmente maiores que as de PNAP. Uma possível 

explicação para este fato é a geoquímica da região considerada como sendo halogênico 

ou de origem dentrítica. Segundo Williams (1976), a maior parte dos sedimentos 

formados em lagos costeiros é produto da erosão, ou seja, o P do sedimento tinha, 

essencialmente, as mesmas formas químicas e mineralógicas que nas rochas, nos solos e 

nos depósitos superficiais não consolidados. Ruban e Demare (1998) encontraram 

resultado semelhante para o fracionamento do fósforo inorgânico em sedimentos 

coletados no reservatório Bortles-Orgues (França). 

Observando a Tabela 5, a soma da fração do fósforo inorgânico não-apatita (PNAP) e  

apatita (PAP) está em boa concordância com os valores obtidos na fração inorgânica. 

Estes valores encontrados são aceitáveis e concordantes com a literatura empregando o 
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mesmo protocolo de extração sequencial do fósforo inorgânico (MEDEIROS et al, 

2004). 

Observando as Figuras 7 e 8, fracionamento total e inorgânico, verificou-se que a 

profundidade entre 25-30 cm foi a que apresentou valores de concentração mais baixos 

das formas de P. O mesmo ocorreu com estudo realizado por Chão et. al. (2008) em 

sedimentos dos Lagos Daming, Mochou e Xuanwu na China. Os autores reportaram a 

diminuição da concentração de fósforo com a profundidade e constataram que este fato 

é influenciado pela atividade microbiana em sedimento (SUNDBY et al, 1992; 

REDDYK et al, 1996). 

Ainda observando as Figuras 7 e 8, nota-se que a camada entre 15-20 cm apresentou os 

maiores valores de concentração das formas de P. Estes valores são aceitáveis, pois de 

acordo com Passos (2005), os sedimentos estão constantemente submetidos a processos 

de deposição. Além disso, observou a semelhança dos perfis e a coincidência dos 

mínimos e máximos de concentrações das formas de fósforo. Esta tendência nos perfis 

foi confirmada através da análise de variância (ANOVA: fator único, p< 0,05) que não 

mostrou diferença nas concentrações dessas formas entre a camada superficial e 

profunda do sedimento (Ver anexo A). A semelhança dos perfis e coincidência do 

máximo de concentração sugere que as formas de fósforo foram codepositadas ao 

mesmo tempo (AVILA-PÉREZ et. al., 1999). 
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Figura 7: Fracionamento de fósforo total no testemunho I (a) e II (b) de sedimento do 

reservatório Macela, usando o protocolo de extração SMT. 
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Figura 8: Fracionamento de fósforo inorgânico no testemunho I (a) e II (b) de sedimento 

do reservatório Macela, usando o procedimento de extração SMT. 
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Como mostra a Tabela 5, de um modo geral, a distribuição das frações de fósforo total, 

inorgânico, orgânico, não-apatita e apatita  no testemunho II foi maior que no 

testemunho I. O mesmo pode ser visto na Figura 7, que apresenta os perfis de 

distribuição da concentração do fósforo total, inorgânico e orgânico, e na Figura 8, que 

apresenta os perfis de distribuição da concentração do fósforo inorgânico, não-apatita e 

apatita.  Esta tendência foi confirmada pela análise de variância (ANOVA: fator único, 

p< 0,05) (Ver anexo A) que mostrou diferença entre as concentrações dos valores das 

frações de fósforo no testemunho I e no testemunho II. O testemunho II está situado 

numa região predominantemente cultivada, sendo, portanto, o principal receptor dos 

resíduos agrícolas. Além disso, recebe efluentes de uma cerâmica. Este resíduo é rico 

em tripolifosfato de sódio (Na5P3O10), produto que serve com reforçador em telhas, 

bloco, e outros. 

Apesar do reservatório em estudo não apresentar grande diferença de profundidade ao 

longo do seu curso e não apresentar uma nítida transformação progressiva do ambiente 

lótico (rio) para o lêntico (lago) existe um fluxo preferencial da água no sentido da 

barragem, de montante a jusante (SANTOS, 2010). O que contribui para uma maior 

deposição do fósforo no testemunho II. 

Em estudo anterior realizado por Santos (2010), no reservatório Macela, o autor 

encontrou maiores valores de metais a jusante do reservatório, mesma região onde está 

localizado o testemunho II. Granéli (1999), em estudo realizado no Lago Ringsjön  na 

Suécia, observou que o aumento excessivo das formas de fósforo, provenientes dos 

despejos sanitários lançados durante a década de 60 e 70, foi, muito provavelmente, o 

que contribuiu para a eutrofização do lago estudado. 

Portanto, todos os efluentes lançados no reservatório podem estar contribuindo não só 

para o aumento de metais, mas também o aumento de fósforo em sedimento.  

 

 

4.3. Determinação das concentrações de Fe, Al, Ca e teores de Carbono orgânico 

 

 

Os parâmetros químicos alumínio, ferro, cálcio e carbono orgânico nos sedimentos do 

reservatório Macela estão apresentados na Tabela 6. 

 Para o Fe, as concentrações variaram entre 3,71 e 3,45 %, no testemunho I e 

entre 4,95 e 3,66 % no testemunho II. Enquanto para o Al, as concentrações variaram 
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entre 6,47 e 4,85 %, no testemunho I e no testemunho II, entre 7,73 e 5,36 %. As 

concentrações de Ca variaram entre 1,89 e 1,02% no testemunho I, no testemunho II 

variam entre 1,52 e 0,79%. 

A concentração de alumínio e ferro em sedimentos estão entre as variáveis mais 

frequentemente estudadas em relação ao fósforo, devido a sua associação química com 

os dois elementos. Por outro lado, a relação entre o cálcio e o fósforo não tem sido 

estudada em termos de concentrações totais, mas em termo de espécie de fósforo 

(fósforo apatita) (LOPES, 1991; SILVA e TOLEDO, 1997). 

Segundo Förstner (1989) e Förstner e Wittmann (1979), as elevadas concentrações de 

Al e Fe nos sedimentos refletem a composição litogênica (origem natural) dos 

sedimentos, oriunda das áreas de drenagem, que controlam a formação de sedimentos 

terrígenos, ricos em aluminossilicatos e oxihidróxidos de ferro. De acordo com 

Williams (1976), o P associado a cálcio pode ser considerada como sendo halogênico 

ou de origem dentrítica. A maior parte dos sedimentos formados em lagos costeiros é 

produto da erosão, ou seja, o P do sedimento tinha, essencialmente, as mesmas formas 

químicas e mineralógicas que nas rochas, nos solos e nos depósitos superficiais não 

consolidados. Dessa forma, a concentração do Ca tende a ser mais elevado em regiões 

costeiras. 

Os teores de carbono orgânico, apresentados na Tabela 5, variaram entre 1,88 e 4,43 %, 

no testemunho I e entre 2,08 e 8,55 %, no testemunho II. Os maiores valores de 

concentração dos Corg ocorreram no testemunho II. Este testemunho encontra-se na 

região diretamente influenciada pelos esgotos domésticos e pelo efluente da indústria de 

couro (curtume), fechado em setembro de 2008. Comportamento similar foi encontrado 

na distribuição de PO. Segundo Williams (1976), o fósforo orgânico por ser uma fração 

significante do P total é, usualmente, relacionado ao conteúdo de carbono orgânico, pois 

o fluxo de sedimentação orgânica do fósforo pode ser calculado a partir do fluxo de 

sedimentação do carbono orgânico (GAYLE e ODUM, 1975).  

De acordo com os valores apresentados na Tabela 6, pode-se observar que a 

concentração de Al > Fe > Corg> Ca. 

 

 

  



35 

 

Tabela 6: Concentrações médias de Fe, Al, Ca e carbono orgânico, expressas em %, dos 

sedimentos do Reservatório Macela. (n = 4; média ± desvio padrão)  

 

 

 

 

4.4. Análise de correlação  

 

A análise de correlação fornece informações sobre a similaridade de fontes naturais ou 

antropogênica, bem como o comportamento ambiental desses elementos (JESUS et al, 

2004). Para avaliação dos parâmetros PT, PI, PO, PNAP, PAP, Fe, Al, Ca e Corg foi 

utilizada a matriz de correlação de Sperman, considerado correlação significativa os 

valores de coeficientes de correlação igual ou maior que 0,60, para p < 0,05 e o nível de 

95% de confiança. A matriz de correlação obtida está apresentada na Tabela 7. 

 

 

  Profundidade 
cm 

Fe 
% 

Al 
% 

Ca 
% 

Corg 
% 

 

 

 

TEST. 1 

1 A 00-05 3,58 ± 0,01 4,85 ± 0,02 1,02 ± 0,01 
 

4,43 ± 0,04 
 

1 B 05-10 3,71 ± 0,01 5,95 ± 0,04 1,23 ± 0,01 3,17 ± 0,09 
 

1 C 10-15 3,45 ± 0,01 5,71 ± 0,01 1,26 ± 0,01 1,88 ± 0,16 
 

1 D 
 

15-20 3,47 ± 0,01 6,30 ± 0,08 1,71 ± 0,02 2,48 ± 0,14 
 

1 E 
 

20-25 3,61 ± 0,02 6,47 ± 0,02 1,89 ± 0,01 2,32 ± 0,17 
 

1 F 
 

25-30 3,59 ± 0,02 6,20 ± 0,05  1,67 ± 0, 08 2,09 ± 0,13 

Média ± desvio padrão 3,47 ± 0,01 5,91 ± 0,04 1,46 ± 0,01 2,73 ± 0,12 

 

 

 

TEST. 2 

 
2 A 

 
00-05 

 
4,05 ± 0,05 

 
6,33 ± 0,01 

 
1,26 ± 0,03   

 
7,43 ± 0,17 

 

2 B 
 

05-10 4,20 ± 0,02 6,98 ± 0,06 1,44 ± 0,01 7,43 ± 0,05 

2 C 
 

10-15 4,28 ± 0,01 6,83 ± 0,01 1,52 ± 0,02 2,44 ± 0,15 

2 D 
 

15-20 
 

4,95 ± 0,01 7,73 ± 0,05 1,41 ± 0,03 8,55 ± 0,10 

2 E 20-25 
 

4,74 ± 0,01 7,51 ± 0,05 1,25 ± 0,01 4,49 ± 0,16 

2 F 25-30 
 

3,66 ± 0,01 5,36 ± 0,04  0,79 ± 0,01 2,08 ± 0,10 

Média ± desvio padrão 4,31 ± 0,02  6,79 ± 0,04 1,28 ± 0,02 5,40 ± 0,12 
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Tabela 7: Matriz de Correlação de Sperman para as formas de fósforo, Fe, Ca, Al e Corg. 
 
 

PT PI PO PNAP PAP Fe Al Ca Corg 

PT 1,00         

PI 0,98 1,00        

PO 0,62 0,48 1,00       

PNAP 0,89 0,91 0,48 1,00      

PAP 0,92 0,94 0,38 0,71 1,00     

Fe 0,83 0,79 0,66 0,71 0,73 1,00    

Al 0,77 0,76 0,52 0,63 0,77 0,84 1,00   

Ca 0,06 0,16 -0,27 0,06 0,25 -0,03 0,45 1,00  

Corg 0,80 0,77 0,53 0,58 0,81 0,69 0,51 -0,11 1,00 

Valores em negrito indicam correlações significativas  
 

Analisando a Tabela 7, observam-se correlações significativas entre o fósforo total e o 

fósforo inorgânico (r = 0,98) e orgânico (r = 0,62). Em estudo realizado por Passos 

(2001), no Reservatório Macela, foram encontrados resultados similares onde o fósforo 

orgânico mostrou forte coeficiente de correlação com fósforo total. O fósforo orgânico 

não teve correlação significativa com fósforo inorgânico (r = 0,48). Observam-se 

também correlações significativas entre PNAP e PAP (r= 0,71), entre PT e PNAP (r= 0,89) e 

entre PT e PAP (r= 0,92). Além disso, observou-se correlações não significativas entre 

PNAP e PO (r = 0,38) e entre PAP e PO (r = 0,48) (Tabela 7). 

Na Tabela 7, observa-se uma significativa correlação entre as formas de P e o Ferro (r > 

0,66) e também entre estas formas e o Alumínio (r > 0,52). Segundo Silva (1997), o 

fósforo ligado ao ferro e ao alumínio é considerado um depósito dinâmico e 

potencialmente extenso para esse nutriente, assumindo assim um papel de extrema 

importância em termos de biodisponibilidade para a coluna de água. Observam-se 

também, correlações significativas entre as frações inorgânicas PNAP e PAP e o ferro (r > 

0,71). Além de correlações significativas entre PNAP e PAP e o alumínio (r >0,63). 

Estes resultados sugerem que em grande parte a ligação do fosfato ao sedimento se dá 

através dos óxidos hidratados de ferro e alumínio. Assim, a análise de correlação 

mostrou que o Fe e o Al são os fatores controladores mais importantes nos sedimentos 

analisados, uma vez que estes elementos tiveram uma significativa correlação com as 

formas de fósforo. 
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Ainda observando a Tabela 7, observaram-se correlações significativas entre o carbono 

orgânico e as formas de P ( r > 0,69), exceto o PO (r = 0,53). Estes resultados sugerem 

que o Corg e PO apresentam fontes distintas nos sedimentos analisados. 

Fato similar foi verificado com o cálcio, já que o mesmo não apresentou bom 

coeficiente de correlação com as formas de fósforo (r < 0,25). O mesmo foi observado 

em estudo realizado por Vaithiyanathan e Subramanian (1989), no Rio Hooghly (India). 

As correlações não significativas entre as formas de fósforo e o cálcio (r ˂ 0,5), indicam 

que o cálcio não e o principal agente no processo de adsorção das mesmas. Na Tabela 7 

observou-se que não houve correlação significativa entre o PAP e Ca (r = 0,25). Este fato 

indica que o PCa e o Ca apresentam diferentes  origens nos sedimentos do reservatório 

Macela. 

 

 

4.5. Análise de componentes principais 

 

A PCA foi utilizada com a finalidade de identificar padrões de similaridade e 

distribuição das formas de fósforo entre as variáveis analisadas. Esta foi feita traçando-

se uma matriz de correlação 12 x 9, onde 12 foram os objetos amostrais, sendo 6 

correspondente as camadas de cada testemunho, e 9 foram as variáveis, correspondentes 

aos parâmetros analisados, PT, PI, PO, PNAP, PAP, Fe, Al, Ca e Corg, obtendo-se como novas 

variáveis do sistema as componentes principais (Principal Components, PC). Os 

cálculos deste trabalho foram feitos no software STATISTICA®. 

A PCA reduziu o número de variáveis iniciais de 9 a 2 (PC1 e PC2), pois apenas são 

considerados representativos autovalores maiores que 1, na distribuição das 

componentes. Tais valores podem ser observados na Tabela 9. Juntas, estas 

componentes representam 83% da variância total do sistema. 

A PC1 representa 67,52% da variância total do sistema, possuindo o maior peso para as 

concentrações de ferro, alumínio, carbono orgânico e todas as frações de fósforo total e 

inorgânico (Tabela 8). Esses parâmetros apresentam contribuição positiva, sendo que 

quanto maior a concentração de tais elementos maior o deslocamento dos respectivos 

objetos para a parte positiva do eixo da PC1, como mostra a Figura 9. O cálcio não 

influencia significativamente no deslocamento das amostras (0,11), partindo do 

pressuposto de que são considerados significativos valores de pesos acima de 0,6 
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(Tabela 8). A PC2 representa 15,48% da variância total do sistema, apresentando apenas 

como elemento considerável para separação o cálcio. 

 

Tabela 8.  Pesos das variáveis extraídas das componentes principais

Variáveis PC1 PC2 
PT 0,98 -0,04 
PI 0,97 0,08 
PO 0,64 -0,49 
PNAP 0,86 -0,01 
PAP 0,92 0,19 
Fe 0,89 -0,13 
Al 0,84 0,34 
Ca 0,11 0,96 
Corg 0,81 -0,22 
Variância total 67,52 15,48 
Total de Variância Cumulativa 67,52 83,01 
Valores em negrito são considerados significativos  
 

Figura 9: Gráfico de escores das duas primeiras componentes para a concentração Fe, 

Al, Ca, PNAP, PAP, Corg e fracionamento de fósforo total nos testemunhos de sedimentos 

do reservatório Macela. 
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Na Figura 9, traçando-se PC1 x PC2, observa-se a nítida separação das amostras de 

sedimento nos dois grupos. A PC1 separou o testemunho II (região positiva) do 

testemunho I (região negativa), exceto para a camada entre 25-30 cm (2F) do 

testemunho II, que possui suas características semelhantes ao testemunho I. Isso ocorre, 

provavelmente, por ser a camada mais profunda e não tem contato direto com os aportes 

lançados no reservatório. A PC2 separou as camadas superficiais das camadas mais 

profundas, exceto 2F. Esta separação se deve às maiores concentrações de cálcio.  

Observando a Tabela 5 e Figura 9, nota-se que o grupo 2 é composto pelas camadas de 

sedimento com maiores concentrações de fósforo total e inorgânico, ferro, alumínio e 

carbono orgânico, devido principalmente a possíveis fontes destes elementos nos 

efluentes domésticos e agrícolas, que são lançados na região de estudo. As camadas de 

sedimento do grupo 1 apresenta o maior conteúdo de cálcio no sedimento. 

 

4.6. Análise de agrupamento hierárquico 

 

Os dendogramas referentes as análises estatísticas das amostras de sedimento por HCA 

utilizando método de ligação ward com cálculo da medida da distância euclidiana estão 

apresentados nas Figuras 10 e 11. 

Verifica-se, na Figura 10, a formação de dois grandes grupos. O primeiro formado pelas 

variáveis 1A, 1B, 1C, 2F, 1D, 1E e 1F, correspondendo as camadas do testemunho I e a 

camada mais profunda do testemunho II,  agrupadas por ordem decrescente de 

semelhança e com 30% de dissimilaridade. E o segundo grupo formado pelas variáveis 

2A, 2B, 2D, 2E e 2C, correspondendo as camadas até 25 cm de profundidade do 

testemunho II. 

Na Figura 11, observa-se também a formação de dois grupos, o primeiro formado pelas 

variáveis PT, PI, PAP, PNAP, Corg, PO, Fe e Al, com 70% de dissimilaridade e o segundo 

formado apenas por Ca. As variáveis pertencentes ao primeiro grupo apresentam em 

geral uma maior concentração, quando comparado ao segundo grupo. 

Portanto, nas Figuras 10 e 11 foram formados dois grupos e este resultado está em 

concordância com os encontrados na PCA. 
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Figura 10: Dendograma da HCA para os grupos formados pela dissimilaridade entre as 

concentrações dos parâmetros analisados nos testemunhos de sedimento do 

Reservatório Macela. 

 
 

Figura 11: Dendograma da HCA para os grupos formados pela dissimilaridade entre as 

concentrações dos parâmetros analisados nos testemunhos de sedimento do 

Reservatório Macela. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Os valores de LD foram de 1,10 ± 0,01µg g-1 para o fósforo total, 1,03 ± 0,01µg g-1 para 

a fração inorgânica, 1,13 ± 0,01 µg g-1 para a fração orgânica, 0,90 ± 0,01 µg g-1 para o 

fósforo não-apatita e 1,44 ± 0,01 µg g-1  para o fósforo apatita. Já os valores de LQ 

foram de 3,68 ± 0,02; 3,44 ± 0,02; 3,75 ± 0,02; 3,00 ± 0,02 e 4,81 ± 0,02 µg g-1 para 

fósforo total, inorgânico, orgânico, não-apatita e apatita, respectivamente.  

A eficiência do método de extração foi verificada através da análise do BCR® 684, com 

porcentagem de concordância de 101 ± 0,2%, 100 ± 0,7%, 99 ± 2,4%, 100 ± 0,9% e 99 

± 0,6%, para o fósforo total, inorgânico, orgânico, não-apatita e apatita, 

respectivamente. 

Os resultados das concentrações nas diferentes frações de fósforo mostraram que no 

testemunho II foi maior do que no testemunho I. A profundidade de 25-30 cm foi a que 

apresentou valores de concentração mais baixos. Enquanto que a camada entre 15-20 

cm apresentou os maiores valores.  Foi observada a semelhança dos perfis e a 

coincidência dos mínimos e máximos de concentrações, sugerindo que as formas de 

fósforo foram codepositadas ao mesmo tempo. Esta tendência nos perfis foi confirmada 

pela análise de variância (ANOVA). 

Aplicando-se a matriz de correlação de Sperman pode-se perceber significativas 

correlações entre as frações de fósforo. Percebeu-se ainda a correlação não significativa 

entre as formas de fósforo e o cálcio e a correlação significativa entre estas formas e o 

ferro e o alumínio. Esses resultados indicam ser o ferro e o alumínio os fatores 

controladores mais importantes nos sedimentos analisados. 

A análise de componentes principais (PCA) e análise de agrupamento hierárquico 

(HCA) separaram as amostras de sedimento em dois grupos distintos. Grupo 1, formado 

pelas camadas do testemunho I e a camada entre 25-30 cm (2F) do testemunho II e, 

grupo 2, constituído pelas demais camadas do testemunho II. Essa separação se deve 

principalmente, às maiores concentrações das formas de fósforo, Fe, Al e Corg dos 

sedimentos. 
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Teste Estatístico ANOVA  
 
 
Avaliação entre os Testemunhos A e B 
 
Variável: PT 
 
                                                                                            
 RESUMO 
 
 
Grupo N Média SD SE 
Testemunho A 6 60916.5 11481.04178 4687.11568 
Testemunho B 6 112325.33333 28385.59352 11588.37003 
 
                                                                                              
 Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
 Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes                                                                                
     
 
ANOVA                                                                        
                     
 
Fonte de variação DoF Soma Média Valor F Valor P 
Modelo 1 7.92860443E9   7.92860443E9   16.91334       0.00210    
Erro 10 4.68778120E9   468778120   
 
 
 A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05.                                                
 
     
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 
 

 
 

Grupo 
 

Média 

 
Diferença 

Entre 
Intervalo de confiança 

Simultâneo 
Significância 
ao nível de 

Testemunho A 60916.5 Médias Menor Maior 95% 
Testemunho B 112325.3333 -51408.83333    -79261.39609    -23556.27058     Sim 
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 Variável: PI 
 
 
RESUMO 
 
Grupo N Média SD SE 
Testemunho A 6 54162 9269.98533      3784.45566      
Testemunho B 6 96951.33333     31854.84995     13004.68804     
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
                                                                                              
                                                                                     
    ANOVA          
 
 
Fonte de variação DoF Soma Média Valor F Valor P 
Modelo 1 5.49278114E9   5.49278114E9   9.98085        0.01017    
Erro 10 5.50332047E9   550332047   
                                                               
                                                                                 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05.                                                
 
     
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 
 
                                                                                 

 
 

Grupo 
 

Média 

 
Diferença 

Entre 
Intervalo de confiança 

Simultâneo 
Significância 
ao nível de 

Testemunho A 54162 Médias Menor Maior 95% 
Testemunho B 96951.33333   -42789.33333    -72967.57254    -12611.09413     Sim 
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Variável: PO 

 

 

RESUMO 
 
Grupo N Média SD SE 
Testemunho A 6 5933 2931.78471      1196.8961       
Testemunho B 6 15486.83333     3671.19738      1498.76005      
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 

 

 
                                                                                 
    ANOVA                                                                        
                                                                                 
       
Fonte de variação DoF Soma Média Valor F Valor P 
Modelo 1 273827194 273827194 24.81100       0.00055    
Erro 10 110365259 11036525.9                                 
 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05.                                                
 
     
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
 

Grupo 
 

Média 

 
Diferença 

Entre 
Intervalo de confiança 

Simultâneo 
Significância 
ao nível de 

Testemunho A 5933 Médias Menor Maior 95% 
Testemunho B 15486.83333   -9553.83333     -13827.4709     -5280.19577      Sim 
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Variável: PNA 

 

 

 

RESUMO 
 
 
Grupo N Média SD SE 
Testemunho A 6 14359.5         2120.36881      865.63694       
Testemunho B 6 39582.5         14283.85966     5831.36129      
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 

 

 

 
  
    ANOVA                     
 
                                                                                 
       
Fonte de variação DoF Soma Média Valor F Valor P 
Modelo 1 1.90859919E9   1.90859919E9   18.30575       0.00162    
Erro 10 1.04262305E9   104262305   
 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05.                                                
 
                                                   
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
 

Grupo 
 

Média 

 
Diferença 

Entre 
Intervalo de confiança 

Simultâneo 
Significância 
ao nível de 

Testemunho A 14359.5        Médias Menor Maior 95% 
Testemunho B 39582.5       -25223          -38358.45608    -12087.54392     Sim 
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Variável: PA 

 
 
RESUMO 
 
 
Grupo N Média SD SE 
Testemunho A 6 39847.5         8569.34786      3498.42161      
Testemunho B 6 57149.83333     21212.61305     8660.01302      
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 

 

 
 
 
    ANOVA                                                                        
                          
 
       
Fonte de variação DoF Soma Média Valor F Valor P 
Modelo 1 898112216 898112216 3.43178        0.09366    
Erro 10 2.61704338E9   261704338   
 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05.                                                
 
 
 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
 

Grupo 
 

Média 

 
Diferença 

Entre 
Intervalo de confiança 

Simultâneo 
Significância 
ao nível de 

Testemunho A 39847.5        Médias Menor Maior 95% 
Testemunho B 57149.83333   -17302.33333    -38113.04612    3508.37945       Sim 
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2) Avaliação com a profundidade no Testemunho 1 
 
 
Variável: PT 
Testemunho: I 
Profundidades: 00-15cm e 15-30cm 
 
 
 
RESUMO 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-15cm                      3              60515.33333    7040.26067     4064.69639       
    15-30cm                      3              61317.66667    16717.88642    9652.07622       
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes                                                               
                                                                                 
     
 
ANOVA                                                                        
                                                                                 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1              965608.167     965608.167     0.00587        0.94261     
    Erro          4                658105993      164526498                                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
 
    Comparação da média usando Teste Tukey 
 
 
 
Profundidade Média Diferença 

entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

00-15cm 
 

60515.33333 
 

Menor 
 

Maior 
15-30cm 61317.66667 -802.33333 -29880.14177 28275.4751 Não 
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Variável: PT 
Testemunho: I 
Profundidades: 00-10cm e 10-30cm 
 
 
 
RESUMO 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-10cm                      2              59446.5        9606.04562     6792.5           
    10-30cm                      4              61651.5        13666.41612    6833.20806       
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes                                                               
                                                                                 
 
 
ANOVA                                                                        
                                                                                 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1              6482700.00     6482700.00     0.03974        0.85172     
    Erro          4                652588902      163147225                                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
     
                                                                             
     
Comparação da média usando Teste Tukey 
 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

 00-10cm                  
 

59446.5        
 

Menor 
 

Maior 
10-30cm                   61651.5        -2205 -32917.1239         28507.1239          Não 
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Variável: PT 
Testemunho: I 
Profundidades: 00-20cm e 20-30cm 
 
 
 
 
RESUMO 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
00-20cm                      4              64776          10278.94135    5139.47068       
20-30cm                      2              53197.5        12780.95507    9037.5           
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes                                                               
 
                                                         
                                                                                 
    ANOVA   
 
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1              178748883      178748883      1.48857        0.28945     
    Erro          4                480322719      120080680                                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
                                                                      
                                                                  
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-20cm                   
 

64776 
 

Menor 
 

Maior 
    20-30cm                  53197.5        11578.5        -14770.0411 37927.0411 Não 

 
          
                                                                                                               
    



59 

 

Variável: PT 
Testemunho: I 
Profundidades: 00-25cm e 25-30cm 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-25cm                      5              64267.8        8974.06333     4013.32313       
    25-30cm                      1              44160          8974.06333     8974.06333       
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes   
 
                                                                                             
    
 
 
 ANOVA   
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1              336936351      336936351      4.18379        0.11026     
    Erro          4                322135251      80533812.7                                
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
                                                                      
                                               
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-25cm                  
 

64267.8        
 

Menor 
 

Maior 
    25-30cm                  44160 20107.8 -7186.32188         47401.92188         Não 
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Variável: PI 
Testemunho: I 
Profundidades: 00-15cm e 15-30cm 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-15cm                      3              54098.66667    8633.87053     4984.76747       
    15-30cm                      3              54225.33333    11843.8092     6838.02643       
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes   
 
                                                                                              
                                                                
                                                                                 
    ANOVA         
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1          24066.6667     24066.6667     0.00022        0.98877     
    Erro          4           429639073      107409768                                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-25cm                  
 

54098.66667    
 

Menor 
 

Maior 
    25-30cm                  54225.33333    -126.66667     -23621.13565    23367.80232         Não 
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Variável: PI 
Testemunho: I 
Profundidades: 00-10cm e 10-30cm 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-10cm                      2              53403.5        12090.81885    8549.5           
    10-30cm                      4              54541.25       9691.04867     4845.52433       
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
     
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1          1725966.75     1725966.75     0.01613        0.90506     
    Erro          4           427937173      106984293                                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
                                                                     
                                                                                 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-25cm                  
 

53403.5        
 

Menor 
 

Maior 
    25-30cm                  54541.25        -1137.75        -26007.99228    23732.49228     Não 

                         
 



62 

 

Variável: PI 
Testemunho: I 
Profundidades: 00-25cm e 25-30cm 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-25cm                      5              56803.6        7421.61747     3319.04823       
    25-30cm                      1              40954          7421.61747     7421.61747       
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
    
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1          209341517      209341517      3.80065        0.12302     
    Erro          4           220321623      55080405.8                                
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
                                                                              
 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-25cm                  
 

56803.6                  
 

Menor 
 

Maior 
    25-30cm                  40954 15849.6         -6722.84284     38422.04284         Não 
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Variável: PO 
Testemunho: I 
Profundidades: 00-15cm e 15-30cm 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-15cm                      3              4153.66667     1961.72407     1132.60192       
    15-30cm                      3              7712.33333     2853.41223     1647.41832       
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1          18996162.7     18996162.7     3.16858        0.14968     
    Erro          4           23980645.3     5995161.33                                
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
 
     
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-15cm                  
 

4153.66667     
 

Menor 
 

Maior 
    15-30cm                  7712.33333      -3558.66667     -9109.32098     1991.98765      Não 
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Variável: PO 
Testemunho: I 
Profundidades: 00-20cm e 20-30cm 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-20cm                      4              5784.5         3633.73687     1816.86844       
    20-30cm                      2              6230           1760.69589     1245     
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1          264627.000     264627.000     0.02478        0.88254     
    Erro          4          42712181.0     10678045.2                                
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
                                                                           
    
 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-15cm                  
 

5784.5         
 

Menor 
 

Maior 
    15-30cm                  6230 -445.5          -8302.66518         7411.66518          Não 
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Variável: PO 
Testemunho: I 
Profundidades: 00-10cm e 10-30cm 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-10cm                      2              5163           1258.65007      890              
    10-30cm                      4              6318           3633.81838      1816.90919       
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1          1778700.00     1778700.00     0.17270        0.69905     
    Erro          4          41198108.0     10299527.0 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
  
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-15cm                  
 

5163 
 

Menor 
 

Maior 
    15-30cm                  6318 -1155           -8871.6472          6561.6472           Não 
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Variável: PO 
Testemunho: I 
Profundidades: 00-05cm e 05-30cm 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-05cm                      1              4273           2.68911E7      2.68911E7                  
    05-30cm                      5              6265           3149.20974     1408.36941       
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1          3306720.00     3306720.00     0.33342        0.59460     
    Erro          4          39670088.0     9917522.00                                
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
    
 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-15cm                  
 

4273 
 

Menor 
 

Maior 
    15-30cm                  6265 -1992           -11570.14886    7586.14886      Não 
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Variável: PO 
Testemunho: I 
Profundidades: 00-25cm e 25-30cm 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-25cm                      5              6122.6         3236.44725     1447.38321       
    25-30cm                      1              4985           3236.44725     3236.44725       
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1          1078444.80     1078444.80     0.10296        0.76437     
    Erro          4          41898363.2     10474590.8                                
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
  
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-25cm                  
 

6122.6         
 

Menor 
 

Maior 
    25-30cm                  4985 1137.6          -8705.87696         10981.07696         Não 
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Variável: PNA 

Testemunho: I 
Profundidades: 00-05cm e 05-30cm 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-05cm                      1              10682          2.96266E7      2.96266E7        
    05-30cm                      5              15095          1250.1012      559.06225        
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1          16228807.5     16228807.5     10.38476       0.03220     
    Erro          4          6251012.00     1562753.00                                
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
  
 
 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-05cm                  
 

10682 
 

Menor 
 

Maior 
    05-30cm                  15095 -4413           -8215.11429         -610.88571          Sim 
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Variável: PNA 
Testemunho: I 
Profundidades: 00-25cm e 25-30cm 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-25cm                      5              13884.4        1981.67979     886.23415        
    25-30cm                      1              16735          1981.67979     1981.67979       
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1          6771600.30     6771600.30     1.72435        0.25940     
    Erro          4          15708219.2     3927054.80                                
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
     
                                                                                          
   Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-25cm                  
 

13884.4        
 

Menor 
 

Maior 
    25-30cm                  16735 -2850.6         -8877.7705          3176.5705           Não 
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Variável: PNA 
Testemunho: I 
Profundidades: 00-25cm e 20-30cm 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-25cm                      4              13796.5        2276.96369     1138.48185       
    20-30cm                      2              15485.5        1767.05985     1249.5           
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1          3803628.00     3803628.00     0.81465        0.41779     
    Erro          4          18676191.5     4669047.88                                
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
 
 
 
 Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-25cm                  
 

13796.5        
 

Menor 
 

Maior 
    20-30cm                  15485.5        -1689           -6884.58158         3506.58158          Não 
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Variável: PNA 
Testemunho: I 
Profundidades: 00-15cm e 15-30cm 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-15cm                      3              13172          2331.7041      1346.20999       
    15-30cm                      3              15547          1254.0323      724.01588        
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1          8460937.50     8460937.50     2.41415        0.19521     
    Erro          4          14018882.0     3504720.50                                
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-15cm                  
 

13172 
 

Menor 
 

Maior 
    15-30cm                  15547 -2375           -6618.95176         1868.95176          Não 
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Variável: PNA 
Testemunho: I 
Profundidades: 00-10cm e 10-30cm 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-10cm                      2              12993          3268.24754     2311             
    10-30cm                      4              15042.75       1437.1744      718.5872         
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1          5601966.75     5601966.75     1.32765        0.31340     
    Erro          4          16877852.8     4219463.19                                
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-10cm                  
 

12993          
 

Menor 
 

Maior 
    10-30cm                  15042.75       -2049.75        -6988.85895         2889.35895          Não 
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Variável: PA 

Testemunho: I 
Profundidades: 00-05cm e 05-30cm 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-05cm                      1              33113          3.1714E6       3.1714E6         
    05-30cm                      5              41194.4        8842.29078     3954.39265       
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1          54424188.3     54424188.3     0.69609        0.45103     
    Erro          4          312744425      78186106.3                                
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
     
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-05cm                  
 

33113          
 

Menor 
 

Maior 
    05-30cm                  41194.4         -8081.4         -34974.74289    18811.94289     Não 
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Variável: PA 

Testemunho: I 
Profundidades: 00-25cm e 25-30cm 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-25cm                      5              42649.8        5735.46107     2564.97617       
    25-30cm                      1              25836          5735.46107     5735.46107       
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1          235586559      235586559      7.16166        0.05545     
    Erro          4          131582055      32895513.7                                
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-05cm                  
 

42649.8                  
 

Menor 
 

Maior 
    05-30cm                  25836 16813.8         -630.29056          34257.89056         Não 
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Variável: PA 

Testemunho: I 
Profundidades: 00-15cm e 15-30cm 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-15cm                      3              40583.66667    6868.12713     3965.31505       
    15-30cm                      3              39111.33333    11609.79381    6702.91758       
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
    
 
   ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1          3251648.17     3251648.17     0.03574        0.85926     
    Erro          4          363916965      90979241.3                                                              
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
  
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-15cm                  
 

40583.66667    
 

Menor 
 

Maior 
    15-30cm                  39111.33333     1472.33333      -20150.61444    23095.2811      Não 
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Variável: PA 

Testemunho: I 
Profundidades: 00-20cm e 20-30cm 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-20cm                      2              39868.5        9553.71972     6755.5           
    20-30cm                      4              39837          9589.8163      4794.90815       
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
  
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1          1323.00000     1323.00000     0.00001        0.99715     
    Erro          4          367167291      91791822.6 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
                                                                                     
 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-20cm                  
 

39868.5        
 

Menor 
 

Maior 
    20-30cm                  39837 31.5            -23005.29203    23068.29203     Não 
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Variável: PA 

Testemunho: I 
Profundidades: 00-25cm e 25-30cm 
 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-25cm                      5              42649.8        5735.46107     2564.97617       
    25-30cm                      1              25836          5735.46107     5735.46107       
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         235586559      235586559      7.16166        0.05545     
    Erro          4         131582055      32895513.7    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
 
 
 
 Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-25cm                  
 

42649.8        
 

Menor 
 

Maior 
    25-30cm                  25836 16813.8         -630.29056          34257.89056         Não 
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3) Avaliação com a profundidade no Testemunho II 
 
 
Variável: PT 

Testemunho: II 
Profundidades: 00-05cm e 05-30cm 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-05cm                      5              123327.8       9963.45089     4455.7907        
    05-30cm                      1              57313          9963.45089     9963.45089       
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         3.63162818E9   3.63162818E9   36.58321       0.00377     
    Erro          4         397081415      99270353.7                                   
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-05cm                  
 

123327.8       
 

Menor 
 

Maior 
    05-30cm                  57313 66014.8         35711.51007         96318.08993         Sim 
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Variável: PT 

Testemunho: II 
Profundidades: 00-10cm e 10-30cm 
 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-10cm                      4              125681.25      9769.11591     4884.55795       
    10-30cm                      2              85613.5        40022.95092    28300.5          
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         2.14056612E9   2.14056612E9   4.53475        0.10026     
    Erro          4         1.88814348E9   472035869                                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-10cm                  
 

125681.25      
 

Menor 
 

Maior 
    10-30cm                  85613.5        40067.75        -12172.77174    92308.27174     Não 
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Variável: PT 

Testemunho: II 
Profundidades: 00-15cm e 15-30cm 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-15cm                      3              123059.33333   10094.88763    5828.28609             
    15-30cm                      3              101591.33333   39582.72065    22853.09442      
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         691312536      691312536      0.82856        0.41418     
    Erro          4         3.33739706E9   834349265                                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
  
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-15cm                  
 

123059.33333   
 

Menor 
 

Maior 
    15-30cm                  101591.33333   21468 -44013.35954    86949.35954     Não 
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Variável: PT 

Testemunho: II 
Profundidades: 00-10cm e 10-30cm 
 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-10cm                      2              128521.5       4980.15306     3521.5           
    10-30cm                      4              104227.25      32746.29866    16373.14933      
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         786947444      786947444      0.97101        0.38022     
    Erro          4         3.24176215E9   810440538                                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-10cm                  
 

128521.5       
 

Menor 
 

Maior 
    10-30cm                  104227.25      24294.25        -44156.8739         92745.3739          Não 
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Variável: PI 

Testemunho: II 
Profundidades: 00-25cm e 25-30cm 
 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-25cm                      5              109504         9308.25056     4162.7762                  
    25-30cm                      1              34188          9308.25056     9308.25056       
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         4.72708321E9   4.72708321E9   54.55783       0.00179     
    Erro          4         346574114      86643528.5                                
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-25cm                  
 

109504 
 

Menor 
 

Maior 
    25-30cm                  34188 75316 47005.46598         103626.53402        Sim 
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Variável: PI 

Testemunho: II 
Profundidades: 00-20cm e 20-30cm 
 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-20cm                      4              112856         6373.27843     3186.63922       
    20-30cm                      2              65142          43775.56661    30954            
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         3.03550106E9   3.03550106E9   5.95735        0.07115     
    Erro          4         2.03815627E9   509539067                                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
      
 A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-20cm                  
 

112856 
 

Menor 
 

Maior 
    20-30cm                  65142 47714 -6562.11432     101990.11432    Não 
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Variável: PI 

Testemunho: II 
Profundidades: 00-15cm e 15-30cm 
 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-15cm                      3              112503.33333   7757.6913      4478.90516       
    15-30cm                      3              81399.33333    41845.58253    24159.55834      
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         1.45118822E9   1.45118822E9   1.60243        0.27427     
    Erro          4         3.62246910E9   905617276                                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
  
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-15cm                  
 

112503.33333   
 

Menor 
 

Maior 
    15-30cm                  81399.33333    31104           -37116.68772    99324.68772     Não 
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Variável: PI 

Testemunho: II 
Profundidades: 00-10cm e 10-30cm 
 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-10cm                      2              115870.5       7234.40948     5115.5           
    10-30cm                      4              87491.75       36274.49078    18137.24539 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         1.07380460E9   1.07380460E9   1.07384        0.35861     
    Erro          4         3.99985273E9   999963181                                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-10cm                  
 

115870.5       
 

Menor 
 

Maior 
    10-30cm                  87491.75       28378.75        -47655.9803     104413.4803     Não 
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Variável: PI 

Testemunho: II 
Profundidades: 00-05cm e 05-30cm 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-05cm                      1              120986         2.75431E9      2.75431E9        
    05-30cm                      5              92144.4        33092.51836    14799.42412      
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         693198242      693198242      0.63299        0.47080     
    Erro          4         4.38045909E9   1.09511477E9                              
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-05cm                  
 

120986 
 

Menor 
 

Maior 
    05-30cm                  92144.4        28841.6         -71807.48123    129490.68123    Não 
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Variável: PO 

Testemunho: II 
Profundidades: 00-25cm e 25-30cm 
 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-25cm                      5              14666.8        3435.65171     1536.47016       
    25-30cm                      1              19587          3435.65171     3435.65171       
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         20173640.0     20173640.0     1.70909        0.26119 
    Erro          4         47214810.8     11803702.7                                
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-25cm                  
 

14666.8        
 

Menor 
 

Maior 
    25-30cm                  19587 -4920.2         -15369.54643    5529.14643      Não 
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Variável: PO 

Testemunho: II 
Profundidades: 00-20cm e 20-30cm 
 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-20cm                      4              14062.5        3647.43019     1823.7151        
    20-30cm                      2              18335.5        1769.88827     1251.5           
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         24344705.3     24344705.3     2.26232        0.20699     
    Erro          4         43043745.5     10760936.4                                
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-20cm                  
 

14062.5        
 

Menor 
 

Maior 
    20-30cm                  18335.5        --4273           -12160.60288    3614.60288      Não 

 
     



89 

 

Variável: PO 

Testemunho: II 
Profundidades: 00-15cm e 15-30cm 
 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-15cm                      3              12817          3263.12718     1883.96736       
    15-30cm                      3              18156.66667    1289.26193     744.35572        
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         42768060.2     42768060.2     6.94840        0.05782     
    Erro          4         24620390.7     6155097.67                                
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
    
 
 
 
 
 
 Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-15cm                  
 

12817 
 

Menor 
 

Maior 
    15-30cm                  18156.66667    -5339.66667     -10963.87265    284.53932       Não 
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Variável: PO 

Testemunho: II 
Profundidades: 00-10cm e 10-30cm 
 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-10cm                      2              14596          1518.86537     1074     
    10-30cm                      4              15932.25       4571.679       2285.8395        
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
    
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         2380752.08     2380752.08     0.14649        0.72138     
    Erro          4         65007698.7     16251924.7                                
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
                                                                        
     
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-10cm                  
 

14596 
 

Menor 
 

Maior 
    10-30cm                  15932.25       -1336.25        -11029.56677    8357.06677      Não 
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Variável: PO 

Testemunho: II 
Profundidades: 00-10cm e 10-30cm 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-10cm                      2              14596          1518.86537     1074     
    10-30cm                      4              15932.25       4571.679       2285.8395        
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
    
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         2380752.08     2380752.08     0.14649        0.72138     
    Erro          4         65007698.7     16251924.7                                
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
                                                                        
     
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-10cm                  
 

14596 
 

Menor 
 

Maior 
    10-30cm                  15932.25       -1336.25        -11029.56677    8357.06677      Não 
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Variável: PO 

Testemunho: II 
Profundidades: 00-05cm e 05-30cm 
 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-05cm                      1              13522          4.27049E7      4.27049E7        
    05-30cm                      5              15879.8        3960.92687     1771.38035       
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
   
 
 
 
 ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         4632684.03     4632684.03     0.29528        0.61572     
    Erro          4         62755766.8     15688941.7                                
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
                                                                                           
     
 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-05cm                  
 

13522 
 

Menor 
 

Maior 
    05-30cm                  15879.8        -2357.8         -14404.74204    9689.14204      Não 
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Variável: PNAP 

Testemunho: II 
Profundidades: 00-05cm e 05-30cm 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-05cm                      5              44436.4        8850.60559     3958.11115       
    05-30cm                      1              15313          8850.60559     8850.60559       
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
 
 
ANOVA    
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         706810356      706810356      9.02312        0.03979     
    Erro          4         313332877      78333219.3                                
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-05cm                  
 

44436.4        
 

Menor 
 

Maior 
    05-30cm                  15313 29123.4         2204.76808          56042.03192         Não 
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Variável: PNAP 

Testemunho: II 
Profundidades: 00-20cm e 20-30cm 
 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-20cm                      4              45843          9552.70304     4776.35152       
    20-30cm                      2              27061.5        16614.88804    11748.5          
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
  
                                                                                 
    ANOVA             
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         470326323      470326323      3.42169        0.13802     
    Erro          4         549816910      137454228                                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
                                                            
                                                                                 
 
 
 Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-20cm                  
 

45843 
 

Menor 
 

Maior 
    20-30cm                  27061.5         18781.5         -9408.75835     46971.75835     Não 

   
 
     
 



95 

 

Variável: PNAP 

Testemunho: II 
Profundidades: 00-15cm e 15-30cm 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-15cm                      3              49609.33333    7195.10961     4154.09847       
    15-30cm                      3              29555.66667    12517.58181    7227.02923       
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
                                                       
                                                                                 
     
ANOVA                                                                        
                       
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         603224320      603224320      5.78745        0.07390     
    Erro          4         416918913      104229728                                 
 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
                                                           
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-15cm                  
 

49609.33333    
 

Menor 
 

Maior 
    15-30cm                  29555.66667     20053.66667     -3090.39334     43197.72668     Não 

   
                                                              
 
     
 



96 

 

Variável: PNAP 

Testemunho: II 
Profundidades: 00-10cm e 10-30cm 
 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-10cm                       2              47710          9049.55259     6399                
    10-30cm                      4              35518.75       15706.47491    7853.23746       
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
 
  
                                                                                 
    ANOVA     
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         198168769      198168769      0.96435        0.38169     
    Erro          4         821974465      205493616                                 
 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
                                                           
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-10cm                  
 

47710   
 

Menor 
 

Maior 
    10-30cm                  35518.75        12191.25        -22276.99509     46659.49509     Não 

   
 



97 

 

Variável: PAP 

Testemunho: II 
Profundidades: 00-25cm e 25-30cm 
 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-25cm                      5              65018.6        9903.91459     4429.16526       
    25-30cm                      1              17806          9903.91459     9903.91459       
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
     
 
 
 
ANOVA     
 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         1.85752467E9   1.85752467E9   18.93742       0.01214     
    Erro          4         392350097      98087524.3                                
 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-25cm                  
 

65018.6         
 

Menor 
 

Maior 
    25-30cm                  17806 47212.6         17090.38646         77334.81354         Sim 

 
 
     
 



98 

 

Variável: PAP 

Testemunho: II 
Profundidades: 00-20cm e 20-30cm 
 
 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-20cm                      4              67209.25       9939.33513     4969.66757       
    20-30cm                      2              37031          27188.25574    19225            
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
    
 
 
 ANOVA 
 
Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         1.21430236E9   1.21430236E9   4.69036        0.09627     
    Erro          4         1.03557240E9   258893100                                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-20cm                  
 

67209.25       
 

Menor 
 

Maior 
    20-30cm                  37031 30178.25       -8510.10308         68866.60308         Não 

 
 
     
 



99 

 

Variável: PAP 

Testemunho: II 
Profundidades: 00-15cm e 15-30cm 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-15cm                      3              63734          8701.80435     5023.98909       
    15-30cm                      3              50565.66667    30317.68841    17503.92556      
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
                                                     
                                                                                 
   ANOVA     
                                                                    
     Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         260107504      260107504      0.52289        0.50963     
    Erro          4         1.98976726E9   497441815                                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-15cm                  
 

63734 
 

Menor 
 

Maior 
    15-30cm                  50565.66667     13168.33333     -37392.57742     63729.24409     Não 

 
                                                                                                               



100 

 

Variável: PAP 

Testemunho: II 
Profundidades: 00-10cm e 10-30cm 
 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-10cm                      2              68719          1530.17907     1082             
    10-30cm                      4              51365.25       24805.88951    12402.94475      
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
                                                                                
     
 
ANOVA       
 
     Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         401536852      401536852      0.86897        0.40401     
    Erro          4         1.84833791E9   462084478                                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
  
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-10cm                  
 

68719 
 

Menor 
 

Maior 
    10-30cm                  51365.25       17353.75       -34333.17494        69040.67494         Não 

                                                         
     



101 

 

Variável: PAP 

Testemunho: II 
Profundidades: 00-05cm e 05-30cm 
 
 
 
 
RESUMO 
 
                                                                                              
    Profundidade              N              Média          SD              SE               
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    00-05cm                      1              67637          1.30366E9      1.30366E9        
    05-30cm                      5              55052.4        23010.31272    10290.52468      
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes.   
 
 
    
 
ANOVA   
   
     Fonte de Variação          DoF   Soma        Média           Valor F         Valor  P    
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Modelo     1         131976798      131976798      0.24926        0.64381     
    Erro          4         2.11789797E9   529474491                                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
                                                                    
 
 
 
 
Comparação da média usando Teste Tukey 
 

 
Profundidade 

 
Média 

 
Diferença 
entre  
Média 

Intervalo de confiança 
Simultâneo 

Significância 
ao nível de 
95%  

    00-05cm                  
 

67637 
 

Menor 
 

Maior 
    05-30cm                  55052.4        12584.6        -57400.00524        82569.20524         Não 

                                                                           
     

 


