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A condutividade elétrica aparente do solo (CEa) é um parâmetro utilizado na agricultura de precisão 

no delineamento de zonas de manejo. Apesar de ser bastante simples, pois é um método rápido e 

capaz de gerar informações logo após executadas as medições de campo, é um processo indireto, 

-

do solo, com a salinidade e com a presença de água. Uma vez que a salinidade do solo não é um 

problema que afeta a região produtora de maçãs no Sul do Brasil, buscou-se estabelecer como se 

duas texturas e diferentes níveis de água, buscando a separação da escala linear da condutividade 

em classes relacionadas a estes parâmetros. O experimento foi conduzido em duas áreas protegi-

das da entrada de água externa, através de cobertura plástica na forma de estufas, ambas homo-

gêneas em relação ao tipo de solo (Latossolo Bruno), porém com percentuais de argila diferentes, 
2 

(5,00 m x 5,00 m), como zona tampão onde, no centro, havia um quadro de 1,0 m2, como recep-

tor de água, havendo uma replicata deste conjunto por estufa. A única variação nas parcelas foi o 

fornecimento de água, feito semanalmente em quatro doses distintas, zero mm (situação de seca 

-

litária da média de chuva anual da região, em torno de 1800 mm de chuva anuais). Semanalmente, 

solo com 10 repetições nas zonas centrais de cada quadrado, avaliando-se o comportamento em 

série de tensiômetros que receberam as mesmas doses de água que as parcelas experimentais, 

CEa para delimitação de zonas de manejo segundo a disponibilidade de água em Latossolo Bruno 

na região de Vacaria.
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