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RESUMO 
 

A definição de zonas de manejo no contexto da agricultura de precisão requer 

muitas etapas, desde a coleta de dados até a avaliação dos mapas. No entanto, 

existe diferente número de etapas, ferramentas, métodos, algoritmos e softwares 

usados, apresentadas pelos pesquisadores. Neste contexto, o objetivo do trabalho é 

propor um modelo de referência para o processo de definição de zonas de manejo 

em agricultura de precisão. O modelo de referência proposto para o processo de 

está dividido em algumas etapas observadas na maioria dos trabalhos analisados. A 

Business Process Model and Notation (BPMN) foi utilizada para formalizar o modelo 

de referência composto dos cinco subprocessos: coleta de dados, seleção de 

atributos, filtragem de dados, agrupamento e avaliação dos mapas. Adicionalmente 

são apresentadas as atividades, os fluxos e desvios de cada subprocesso, 

apresentando os conceitos, pré-requisitos e limitações dos métodos aplicáveis em 

cada uma das atividades, além de apresentar possíveis variações na execução das 

atividades, ampliando as opções disponíveis para a definição de zonas de manejo. 

Um estudo de caso é apresentado para avaliar a aplicabilidade do modelo de 

referência proposto, descrevendo a utilização dos subprocessos e atividades 

propostas. A BPMN mostrou ser adequada para representar os subprocessos, 

atividades, fluxos e desvios do processo. O estudo de caso comprovou a 

aplicabilidade do modelo proposto, através de seu uso em um talhão contendo 

diferentes grades amostrais, erros de coleta e pares de atributos com forte 

correlação, enfatizando a importância das atividades propostas. Por fim o modelo de 

referência proposto foi capaz de gerar um conjunto de mapas de zonas de manejo e 

indicar o mapa mais adequado aos objetivos da agricultura de precisão. 

 

Palavras-chave: Agricultura de precisão. Manejo do Solo. Modelagem de processos. 

Processo de referência. BPMN. Zonas de manejo.  

 



ABSTRACT 
 

Management zone delineation in the context of precision agriculture requires many 

steps, from data collection to management zone maps evaluation. However, there 

are different numbers of steps shown by researchers, besides tools, methods, 

algorithms and software used. In this context, the aim of this work is to propose a 

reference model process for management zone delineation in precision agriculture. 

The proposed reference model process is divided into some steps observed in most 

of the works analyzed. Business Process Model and Notation (BPMN) was used to 

formalize the reference model composed of the five subprocesses: data collection, 

feature selection, data filtering, clustering and maps evaluation. In addition, the 

model presents activities, flows and gateways for each subprocess, presenting 

concepts, prerequisites, limitations of the applicable methods for each activity and 

possible variations to the implementation of the activities, increasing the options 

available for management zone delineation. A case study is presented to evaluate 

the applicability of the reference model proposed, describing the use of the 

subprocesses and activities proposed. The BPMN showed to be adequate to 

represent subprocess, activities, flows and gateways of the process. The case study 

demonstrated the applicability of the model proposed through its use in a field with 

different sample grids, errors from collection and strong correlation between pairs of 

attributes, emphasizing the importance of the activities proposed. Finally, the model 

proposed was able to generate a set of management zone maps and to indicate the 

most appropriate for precision agriculture objectives. 

 

Keywords: Precision agriculture. Soil management. Process modeling. Reference 

process. BPMN. Management zones. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A agricultura de precisão (AP) visa o manejo do talhão considerando sua 

variabilidade quanto às características químicas, físicas e de relevo. Desde os 

primórdios da agricultura com frequência os agricultores conhecem cada região de 

seus talhões e por vezes aplicam, mesmo que de forma rudimentar, os insumos e/ou 

corretivos na proporção adequada às necessidades do solo visando à maximização 

da produtividade. No entanto, com o aumento das áreas cultivadas esse tratamento 

diferenciado se tornou difícil ou até mesmo impossível devido às restrições 

tecnológicas, passando-se a aplicar insumos com base na média das necessidades 

de cada talhão, resultando em aplicação insuficiente em determinadas áreas e 

excessiva em outras, prejudicando o desenvolvimento da cultura e obtendo-se 

resultados diferentes do esperado. 

A AP se tornou mais viável economicamente com a redução dos custos dos 

equipamentos agrícolas dotados de sistema de posicionamento global (GPS), dos 

sistemas de AP, de implantação e manutenção e o aumento na capacidade de 

aplicação de insumos em taxa variável ajustável eletronicamente, permitindo-se 

analisar e identificar áreas com características similares dos talhões, resultando na 

divisão do talhão em áreas com características homogêneas, conhecidas como 

zonas de manejo (ZM). 

De acordo com Tschiedel e Ferreira (2002), a AP é uma tecnologia que 

consiste em aumentar a eficiência, com base no manejo diferenciado das áreas 

agrícolas, na habilidade em aplicar tratamentos em taxa variável de forma que 

resulte em um manejo sustentável, minimizando os danos ao meio ambiente. A meta 

pode não ser necessariamente maximizar a produtividade, mas maximizar os lucros, 

respeitando restrições ambientais e financeiras. Estes objetivos da AP levam ao 

manejo racional da cultura e do solo. 

O manejo racional da cultura e do uso do solo é consequência do estudo da 

relação entre produtividade, atributos do solo e do relevo, que se traduz no estudo 

das principais limitações à produção de uma determinada área ou região, buscando-

se evitar a exaustão química e a degradação de seus atributos físicos, visando à 

máxima produtividade e lucratividade sustentáveis (MOLIN, 2004; MOLIN et al., 

2006; TSCHIEDEL; FERREIRA, 2002).  
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Para se atingir os objetivos da AP e o manejo racional da cultura e do solo, 

normalmente são utilizados dados georreferenciados, os quais são analisados de 

forma a se determinar as intervenções mais adequadas para um determinado local. 

Com o advento das novas tecnologias computacionais e de geoprocessamento essa 

atividade se tornou mais ágil e precisa, com essas tecnologias sendo utilizadas em 

todas as fases da cultura, permitindo ao profissional em AP realizar o zoneamento 

do solo quantificando e visualizando diversos aspectos relativos, desde as 

propriedades e atributos do solo até a produtividade obtida no plantio. 

Devido a este avanço, existem diversas tecnologias para aquisição de dados 

em AP. Tais mecanismos permitem a coleta de uma grande quantidade de dados 

que podem conter informações importantes para o processo de tomada de decisão 

relacionado às ações realizadas em campo, possibilitando o aumento da 

produtividade, da lucratividade e a redução do impacto ambiental. 

A necessidade de aumentar a produtividade e a lucratividade em campo e a 

disponibilidade dessa grande quantidade de informações acumuladas durante o 

tempo sugerem o uso de métodos estatísticos, inteligentes ou combinação de 

ambos, com o intuito de definir ZM, as quais, são áreas que apresentam distribuição 

homogênea dos atributos avaliados.  

Neste sentido, diversas técnicas têm sido utilizadas para definição de ZM, 

por exemplo, FU et al., 2010; GUASTAFERRO et al., 2010; HUANG et al., 2010; 

MORAL et al., 2011; PEDROSO et al., 2010; RODRIGUES et al., 2011; Ruß, 2009, 

sendo cada uma delas adequadas a diferentes tipos de dados coletados, que podem 

conter informações incorretas devido a erros no processo de aquisição de dados 

(GIMENEZ; MOLIN, 2004; MENEGATTI; MOLIN, 2004). 

Este contexto resulta na criação de duas linhas de pesquisa em AP, o uso 

de ZM e a estimativa da produtividade. Ambas estão relacionadas à variabilidade 

espacial e temporal da produtividade em campo, resultante das variações climáticas, 

do relevo e das propriedades químicas e físicas do solo agindo sobre a cultura. As 

ZM consistem na divisão da área de cultivo em subáreas que possuem 

homogeneidade quanto aos atributos avaliados, permitindo a aplicação de insumos 

nas taxas adequadas à produtividade. A previsão da produtividade consiste na ideia 

de avaliar a evolução da cultura, a partir de dados de solo, clima, relevo e imagens, 

de forma que seja possível fazer intervenções com o objetivo de maximizar a 

produtividade e a lucratividade da safra atual (SARAIVA, 1998). 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

A definição de ZM é um dos objetivos da AP, no entanto, todo o processo 

desde a coleta dos dados até a escolha adequada de um mapa de ZM é uma tarefa 

bastante complexa, exigindo a utilização de diversas categorias de algoritmos e 

métodos que podem ser organizados em etapas. Cada etapa tem objetivos, métodos 

e ferramentas que auxiliam na obtenção de mapas de ZM que melhor caracterizem a 

variabilidade espacial em campo com foco nos objetivos da AP. A falta de uma ou 

mais etapas ou a negligência em qualquer uma delas pode reduzir drasticamente a 

qualidade dos mapas de ZM, reduzindo os benefícios do seu uso. 

Até o momento não existe um modelo de referência com a especificação das 

etapas, algoritmos e ferramentas que devem ser utilizados no processo de definição 

de ZM, resultando em uma diversidade de abordagens e número de etapas 

utilizadas por diferentes grupos de pesquisadores para execução da tarefa. 

Desta forma, este trabalho se justifica pela necessidade de um modelo de 

referência para que profissionais em AP possam utilizar os dados de que dispõem 

para obter mapas de ZM de seus talhões, permitindo que se tenha um processo 

consolidado e com ferramentas adequadas a cada uma das etapas, buscando 

alcançar os objetivos da AP. 

1.2 OBJETIVO 

Diante da grande diversidade de etapas e métodos utilizados para definição 

de zonas de manejo no contexto da AP, o objetivo deste trabalho é propor um 

modelo de referência para o processo de definição de ZM que apresente os 

subprocessos, atividades, fluxos e decisões necessários à adequada definição de 

zonas de manejo, em uma linguagem gráfica que seja compreensível por todos os 

especialistas de domínio envolvidos no processo de definição de ZM e ao mesmo 

tempo seja expansível, permitindo ampliar o nível de detalhamento do processo. 

O propósito desse modelo de referência é a padronização do processo de 

definição de ZM, sendo utilizado como uma referência, no sentido de melhorar a 

qualidade dos mapas de zonas de manejo. 

Para atingir esse objetivo, é necessário alcançar os diversos objetivos 

específicos apresentados a seguir. 
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1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar as etapas e atividades inerentes ao processo de definição de zonas 

de manejo, apresentando a importância e requisitos de cada uma das 

atividades necessárias. 

• Utilizar uma linguagem de representação gráfica, expansível, moderna e que 

permita uma futura implementação das etapas como serviços. 

• Identificar métodos, algoritmos e classes de métodos aplicáveis em cada um 

dos subprocessos e/ou atividades. 

• Demonstrar a aplicabilidade do modelo de referência através de um estudo de 

caso com a aplicação dos subprocessos e atividades propostos. 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão da literatura sobre os conceitos de 

modelagem de processo de referência, Business Process Model and Notation 

(BPMN), AP, ZM e trabalhos apresentando pesquisas voltadas para a definição de 

ZM com foco nas etapas e atividades realizadas. 

O Capítulo 3 descreve os materiais e métodos utilizados para a realização 

do trabalho, descrevendo os procedimentos, ferramentas e softwares utilizados para 

o desenvolvimento do modelo e a realização do estudo de caso. 

No Capítulo 4 é apresentado o modelo de referência, seus diagramas, a 

descrição de cada subprocesso e os conceitos que justificam a necessidade de cada 

subprocesso e atividade. 

No Capítulo 5 é apresentado um estudo de caso para aplicação do modelo 

de referência proposto. 

No capítulo 6 apresenta-se uma discussão dos resultados obtidos, as 

contribuições do trabalho e as perspectivas de continuidade do trabalho. 

Na sequência são apresentadas as referências utilizadas na elaboração 

deste trabalho. 

Por fim, são apresentados quatro apêndices com o detalhamento dos 

atributos químicos, físicos e índices utilizados nos artigos analisados abordando a 

definição de ZM, os histogramas dos mapas de atributos e os mapas interpolados 

utilizando krigagem ordinária e IPD.   
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 
Neste capítulo é apresentada uma revisão da literatura sobre os conceitos 

necessários para a criação do modelo de referência para o processo de definição de 

ZM. Inicialmente são abordados os conceitos sobre modelo de referência de 

processo e na subseção seguinte os conceitos sobre a BPMN juntamente com a 

descrição dos elementos utilizados no trabalho. 

A próxima subseção é dedicada aos conceitos relacionados à AP e às ZM, 

finalizando com o estado da arte nas pesquisas para definição de ZM. 

2.1 MODELO DE REFERÊNCIA DE PROCESSO 

Diversos trabalhos exigem que determinadas sequências de atividades 

sejam realizadas em uma ordem predefinida, eventualmente com a possibilidade de 

alterações na sequência dessas atividades. A realização dessas sequências de 

passos determina um processo necessário para se atingir um objetivo. 

Devido à complexidade de determinados processos, podem ser propostos 

modelos de referência que buscam formalizar a sequência de passos que eles 

demandam. A especificação de modelos de referência é importante em diversas 

áreas e pode aperfeiçoar e auxiliar o seu entendimento e a sua execução pelos 

usuários, além de permitir a identificação de falhas em processos. 

Diversos conceitos estão envolvidos na definição de modelos de referência 

de processos, tais como, processo, modelo, modelo de processo e modelo de 

referência. 

O termo processo pode ser definido como a forma em que uma operação é 

realizada, seguindo normas, métodos e técnicas (ROMANO, 2003). Um processo 

pode ainda ser definido como um conjunto de atividades parcialmente ordenadas, 

conectadas por relações de precedência que integram pessoas e são disparadas por 

eventos que resultam em uma saída para alcançar um objetivo comum, podendo ser 

organizado em subprocessos que são constituídos de atividades, como 

fornecedores suprindo o processo com entradas e clientes utilizando as saídas 

(AMARAL et al., 2011; VERNADAT, 1996). 

Os processos podem ser classificados em alguns níveis, utilizando os 

termos: processo empresarial, processos, subprocessos e atividades (ARAÚJO et 

al., 2001 apud ROMANO, 2003). Desta forma, o primeiro nível é todo o processo 
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empresarial, podendo ser dividido em processos paralelos no segundo nível, que 

são constituídos de subprocessos (terceiro nível) e posteriormente em tarefas 

(quarto nível) e por fim atividades (quinto nível) (ROMANO, 2003). 

Outro conceito importante para a modelagem de processos de referência é o 

conceito de modelo. Um modelo estabelece uma abordagem e articula os problemas 

organizacionais, fornecendo uma referência e determinando o funcionamento dos 

agentes que tomam decisão a respeito de práticas a serem empregadas nas 

operações e processos (LIMA, 2001 apud ROMANO, 2003). 

A criação de um modelo permite uma representação uniforme dos 

processos, auxiliando no planejamento de novas áreas, melhorando o entendimento 

e permitindo controlar e monitorar as operações dos processos existentes 

(VERNADAT, 1996). 

No entanto, para a construção de um modelo é necessário considerar 

diversos aspectos. Nesse sentido, Amaral et al. (2011) propõem as fases 

apresentadas na Figura 1. 

Figura 1 - Fases para construção de um modelo. 

 

Fonte: Amaral et al. (2011) 

A modelagem de processos envolve um conjunto de conceitos, modelos e 

técnicas, resultando em uma abstração da organização que considera as 

características essenciais do processo. O objetivo é fornecer uma visão concisa e 

Fase 1: Coleta 
de dados

•Definir o objetivo.
•Definir o nível de detalhes do modelo.
•Análise do processo.

Fase 2: 
Definição do 

modelo

•Seleção das ferramentas de modelagem.
•Definição da estrutura do modelo.

Fase 3: 
Validação do 

modelo

•Teste do modelo.
•Alterações no modelo.
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integrada de um processo particular em uma área de conhecimento, resultando na 

documentação sistemática do conhecimento existente, validação e racionalização 

dos fluxos de informação, atendendo os propósitos de representação, comunicação, 

análise, síntese, tomada de decisão ou controle. A modelagem de processos, 

portanto, exige o uso de métodos e ferramentas para mapear as atividades, 

informações, responsabilidades e recursos envolvidos. Todos os inter-

relacionamentos entre estes elementos devem também ser especificados no 

modelo. A complexidade resultante do modelo depende dos níveis de detalhes 

exigidos e a complexidade dos processos modelados, sendo importante determinar 

claramente os objetivos a serem alcançados durante o levantamento do processo 

(AMARAL et al., 2011; ROMANO, 2003). 

Dentre os modelos que podem ser criados existem os modelos de 

referência, os quais são modelos abrangentes que podem ser utilizados para derivar 

modelos específicos ou serem utilizados como referência na comparação com outros 

modelos específicos. Esses modelos são a representação de um processo, expresso 

por meio de uma linguagem, podendo ser gráfica, descrevendo todos os elementos 

do processo com algum formalismo, tais como as atividades, eventos, condições 

existentes, informações consultadas e geradas e os recursos empregados, 

mapeando as entradas que fazem parte do contexto de desenvolvimento e a 

compreensão das suas inter-relações, permitindo a visão detalhada e integrada do 

processo e ao mesmo tempo objetivando melhorar o entendimento e a uniformidade 

dos processos executados, assim como, controlarem e monitorarem as operações 

realizadas (AMARAL et al., 2011; ROMANO, 2006; VERNADAT, 1996). 

De acordo com Romano (2003), uma das características dos modelos de 

referência é permitir uma visão abrangente do processo, enfatizando os elementos, 

estratégias, atividades, informações, recursos, organização e inter-relações. A 

utilização de modelos de referência permite: 

• melhorar a compreensão dos processos; 

• obter e documentar conhecimento para uso futuro; 

• definir uma base para o diagnóstico do processo prático; 

• especificar melhorias no processo utilizado; 

• simular o funcionamento do processo aperfeiçoado; 

• definir bases para as tomadas de decisões durante a execução do processo; 
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• racionalizar o fluxo de informações durante o processo. 

Além da relevância prática, modelos de referências são importantes para a 

modelagem teórica de uma organização em geral e para uma particular modelagem 

de referência, podendo ser apresentado em diversas linguagens de modelagem 

(FETTKE et al., 2006). 

Neste contexto, a modelagem de processos de referência consiste na 

especificação de um conjunto de atividades inerentes à execução de um processo, 

permitindo a representação, comunicação, análise, síntese e tomada de decisão ou 

controle. 

Vernadat (1996) apresenta alguns princípios que devem ser observados na 

construção de modelos de referência, conforme Quadro 1. Esses princípios devem 

ser considerados no desenvolvimento do modelo proposto.  

Modelos de referência têm sido usados com frequência para especificação 

de processos, descrevendo as atividades, os recursos, métodos, ferramentas, 

técnicas de gerenciamento de projeto, informações e a organização do processo. 

Neste contexto, a definição de ZM é composta por um grande número de 

etapas interdependentes de diversos domínios de conhecimento que requerem 

diversos cuidados para obtenção de resultados confiáveis em cada uma das etapas, 

que podem resultar em prejuízos ou resultados enviesados, devido à falta de 

critérios na seleção e utilização dos métodos aplicáveis a cada uma das etapas. 

Devido à complexidade da definição de ZM, diversos profissionais em AP 

utilizam sequências de etapas diferentes para essa tarefa, utilizando critérios 

diferentes para seleção de métodos, atributos e parâmetros em cada etapa, 

podendo resultar em muitos problemas para o processo de definição de ZM. 

A sistemática para definição de ZM deve incluir procedimentos que auxiliem 

no planejamento e controle do processo, incluindo orientações quanto à (adaptado 

de Romano (2006)): 

• definição das etapas do processo e as diferentes especialidades envolvidas; 

• qualificação e avaliação dos envolvidos; 

• gerenciamento das interfaces entre as especialidades envolvidas, garantia de 

comunicação eficaz e designação clara de responsabilidades; 

• definição de requisitos essenciais ao processo e a cada etapa envolvida; 

• documentação e verificação das saídas de cada etapa e do processo; 
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• análise crítica sistemática, identificação de problemas e proposição de ações 

necessárias; 

• verificação do processo para assegurar quais saídas preenchem os requisitos 

de entrada; 

• validação das ZM de forma a assegurar que atendem os requisitos para o uso 

ou aplicação especificados ou pretendidos.  

Quadro 1 - Princípios para construção de modelos de referência. 

Princípio Descrição 
Separação de conceitos Os processos devem ser modelados com foco nos conceitos 

utilizados nas atividades, separando-as por área funcional ou 
domínio de processo, para reduzir a complexidade dos 
modelos. 

Decomposição funcional O processo deve ser modelado de modo hierárquico, iniciando-
se nas funções gerais até funções mais específicas (fases, 
atividades). 

Modularidade Deve-se construir o modelo em módulos, permitindo a 
atualização continua, visando à melhoria do modelo. 

Generalização O processo de modelagem deve considerar os conceitos de 
objetos, definindo classes de objetos com propriedades 
similares. 

Reusabilidade Para tornar o processo de modelagem mais rápido devem-se 
utilizar classes preexistentes, reutilizando modelos parciais com 
o objetivo de atender necessidades específicas. 

Separação entre 
procedimentos e 
funcionalidade 

É exigida uma clara distinção entre os métodos e as atividades 
de forma que permite adequar um sem interferir no outro. 

Separação entre processos 
e recursos 

É necessário distinguir as atividades dos recursos utilizados, 
permitindo adequações em cada um independentemente. 

Conformidade É necessário que o modelo siga corretamente a notação 
utilizada para apresentar corretamente a sintática e semântica 
do modelo, não ocorrendo inconsistências e redundâncias. 

Visualização Deve ser utilizada uma linguagem de representação gráfica de 
fácil compreensão. 

Simplicidade versus 
adequação 

A linguagem de representação deve ser simples e precisa, 
permitindo a adequada representação do modelo. 

Gerenciamento da 
complexidade 

A técnica utilizada para modelagem deve ser adequada à 
sistemas de alta complexidade. 

Rigor da representação O modelo deve ser claro e conciso, permitindo a verificação de 
propriedades, análises e simulações do sistema modelado. 

Separação entre dados e 
controles 

É necessário ter clara distinção entre fluxos de dados e fluxos 
de controle. 

Fonte: Vernadat (1996) 

Diante disso a especificação de um modelo de referência para o processo de 

definição de ZM permitirá padronizar o processo, auxiliar na compreensão das 

diversas etapas e consequentemente aperfeiçoar o processo e as etapas 

envolvidas. 
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2.2 INTRODUÇÃO A BPMN 2.0 

A modelagem de processos é usada para formalizar e documentar as etapas 

e atividades existentes em um processo de forma a permitir que essa ampla 

variedade de informações possa ser compreendida por todos os envolvidos no 

processo. 

Existem diversas linguagens para modelagem de processos, que têm sido 

utilizadas ao longo dos anos, cada uma com suas características, porém muitas 

dessas linguagens apresentavam algumas deficiências na especificação de 

processos. 

Diferentes grupos de especialistas estão familiarizados com a visualização 

de processos em diferentes linguagens e/ou diagramas, tais como fluxogramas e 

Unified Modeling Langague (UML). Porém, o uso de algumas destas linguagens e/ou 

diagramas, não representam todos os detalhes necessários à implementação de 

processos, resultando em uma lacuna entre a especificação lógica do processo e a 

implementação desse processo utilizando linguagens específicas para tal finalidade, 

tais como Web Services Business Process Execution Language (WSBPEL), que 

executam os processos.  

A UML, por exemplo, oferece suporte compreensível para a maioria dos 

fluxos de controle e perspectivas de dados quando as perspectivas podem ser 

capturadas diretamente. Por outro lado, ela é extremamente limitada na modelagem 

de aspectos organizacionais dos processos (KO; LEE; LEE, 2009). 

Diante dessa lacuna o Object Management Group (OMG) tem desenvolvido 

e mantido o padrão Business Process Model and Notation (BPMN), com o objetivo 

de fornecer uma notação que seja compreensível por todos os usuários e atores 

envolvidos no processo, desde o analista que especifica os processos, os técnicos 

em desenvolvimento e o responsável pelo gerenciamento e monitoramento dos 

processos, contribuindo para melhorar a adequação do modelo através da interação 

com os especialistas envolvidos no processo. E, adicionalmente, criando uma ponte 

padronizada para a lacuna entre o projeto do processo e a implementação (OBJECT 

MANAGEMENT GROUP (OMG), 2011). 

Devido ao OMG ser responsável pela BPMN as informações contidas nesta 

subseção foram obtidas do documento oficial da OMG (OMG, 2011). 



24 

 

A BPMN fornece mapeamento para a linguagem de execução de Sistemas 

BPM (WSBPEL) através de uma notação gráfica padronizada, facilitando a 

compreensão dos processos. Adicionalmente, a notação fornece modelos em 

formato intercambiável que permitem o compartilhamento das definições dos 

processos BPMN entre diferentes ferramentas, tornando possível a portabilidade das 

definições de processos e a reutilização dos modelos de processos ou subprocessos 

em problemas distintos. 

A BPMN foi projetada para suportar diversos tipos de modelagem e permite 

a criação de processos fim-a-fim, possuindo elementos estruturais que permitem ao 

visualizador distinguir facilmente entre as seções de um diagrama BPMN. 

Utilizando a BPMN é possível construir três tipos de diagramas: diagramas 

de colaboração, diagramas de processo e diagramas de coreografia. Considerando 

que neste trabalho se quer apresentar as atividades, decisões e fluxos inerentes ao 

processo de definição de ZM, serão utilizados apenas os diagramas de processos da 

BPMN, pois são suficientes para representarem as informações necessárias para a 

especificação do processo em questão. 

Os elementos gráficos da BPMN estão organizados em categorias 

específicas, que permitem a especificação dos processos. Dentro da categoria de 

elementos básicos, variações adicionais e informações podem ser adicionadas para 

dar suporte aos requisitos de complexidade sem alterar drasticamente a aparência 

básica e a percepção do diagrama. As cinco categorias de elementos são: 

1. objetos de fluxo; 

2. dados; 

3. objetos de conexão; 

4. raias; 

5. artefatos. 

Os objetos de fluxo são os principais elementos gráficos para definir o 

comportamento de um processo, sendo dos seguintes tipos: 

1. eventos; 

2. atividades; 

3. gateways. 
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Os elementos que representam dados são quatro: 

1. objetos de dados; 

2. entradas de dados; 

3. saídas de dados; 

4. armazenamento de dados. 

Os objetos de conexão podem ser de quatro tipos: 

1. fluxo de sequência; 

2. fluxo de mensagem; 

3. associação; 

4. associação de dados. 

Os elementos primários podem ser agrupados através de raias em: 

1. pools; 

2. lanes. 

Artefatos que podem ser usados para fornecer informações adicionais sobre 

os processos, incluem: Grupos e Anotações. 

O funcionamento de um modelo de processo pode ser ilustrado usando um 

token, que se trata de um conceito teórico usado como um assistente para definir o 

comportamento de um processo que é executado. O modelo de processo é iniciado 

com um evento de início gerando um token que deve ser eventualmente consumido 

no evento de fim, podendo ser implícito se não for representado graficamente. O 

comportamento dos elementos do processo pode ser definido descrevendo como 

eles interagem com um token e como estes percorrem as estruturas do processo. O 

caminho destes tokens deve ser rastreável através da rede de fluxos de sequência, 

gateways e atividades dentro do processo. Uma vez que o token é um conceito 

teórico para facilitar a compreensão e verificação do modelo de processo, as 

ferramentas de modelagem e execução que implementam BPMN não precisam 

implementar qualquer forma de token. 

Neste trabalho será utilizada a ferramenta Bonitasoft para desenvolver o 

modelo, por ser livre, utilizar BPMN 2.0 e possuir recursos, tais como, projeto de 

interfaces, chamada de funções Java e outros serviços, possibilitando a 

implementação futura dos processos através da própria ferramenta. 

Considerando a utilização do Bonitasoft, serão apresentados no Quadro 2 os 

objetos gráficos utilizados no modelo proposto e uma breve descrição. 
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Quadro 2 - Elementos da BPMN utilizados no modelo proposto. 

Elementos Descrição Notação 
Eventos Eventos são elementos que afetam o fluxo do modelo, 

podendo ser de três tipos: Início, Intermediário e Final. 
Eventos são representados por círculos vazios para permitir 
a marcação dos diferentes tipos de gatilhos ou resultados. 

 

Evento de 
Início 

Este evento determina o início de um processo. 

 
Evento de Fim Este evento determina o encerramento de um processo. 

 
Atividades Uma atividade é um termo genérico para um trabalho 

descrito em um modelo de processo. As atividades são 
representadas por retângulos com bordas arredondadas, 
podendo ser de alguns tipos, tais como, humana, serviço, 
script entre outras. 

 

Subprocessos São atividades que devido à sua complexidade são 
compostas por outras atividades que requerem 
detalhamento. 

 
Atividade 
humana 

Atividade executada por um especialista de domínio 

 
Atividade de 
serviço 

Atividade que pode ser automatizada através de um serviço 
disponível. 

 
Gateway Um gateway é usado para controlar as divergências e 

convergências de fluxos de sequência em um modelo de 
processo. Portanto, eles determinam ramificações, 
bifurcações, fusões e junções de caminhos. Marcadores 
internos indicam o tipo de comportamento de controle. 

 

Desvio 
paralelo 

Todas as ramificações devem ser percorridas. 

 
Desvio 
exclusivo 

Somente um desvio é percorrido de acordo com a condição 
pré-estabelecida. 

 
Desvio 
inclusivo 

Cada ramificação é avaliada independentemente e 
percorrida se a condição é verdadeira. 

 
Fluxo de 
sequência 

Um fluxo de sequência é usado para mostrar a ordem das 
atividades no modelo de processo. 

 

Pool Um Pool atua como um container gráfico para agrupar um 
conjunto de atividades. Um pool pode apresentar detalhes 
internos, na forma de processos que serão executados ou 
não apresentar detalhes (“caixa preta”).   

Fonte: OMG (2011); Bonitasoft v6 (s.d) 
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2.3 AGRICULTURA DE PRECISÃO 

Desde os primórdios da agricultura os produtores rurais observavam que as 

propriedades apresentavam regiões com produtividades diferentes. No entanto, 

devido às limitações tecnológicas, o gerenciamento dessas diferenças era realizado 

de forma grosseira e imprecisa. 

Porém, com o advento dos sistemas de posicionamento global, foi possível 

obter maior acurácia na identificação das regiões onde tais diferenças ocorriam, 

permitindo obter exatidão na localização dos pontos de maior e menor produtividade, 

assim como maior exatidão na localização dos pontos de amostragem do solo. 

Devido à variabilidade dos atributos do solo, condições climáticas e manejo 

do solo, a produtividade e a qualidade dos produtos pode apresentar variabilidade 

espacial e temporal. A análise dessa variabilidade pode ser utilizada para auxiliar na 

tomada de decisão, permitindo a descoberta dos fatores que podem resultar em 

maior produtividade e qualidade do produto, permitindo o manejo diferenciado do 

talhão. Essas condições foram o ponto de partida para a AP. 

Apesar do conhecimento da existência da variabilidade espacial e temporal 

da produtividade, a utilização da AP tornou-se popular somente com o 

desenvolvimento de máquinas e implementos dotados de sistema de 

posicionamento global - Global Positioning System (GPS) e outros sistemas 

eletrônicos de controle das operações, que possibilitavam a coleta de dados em alta 

densidade amostral e a aplicação de insumos e/ou defensivos agrícolas em taxa 

variável. 

Diante da diversidade de aplicações dos sistemas de posicionamento global 

na agricultura existem diversas definições para o termo agricultura de precisão, o 

qual teve origem da tradução dos termos Precision Agriculture, Precision Farming, 

Site-Specific Crop Management. 

A seguir serão apresentadas algumas definições de AP encontradas na 

literatura. 

Comparando a agricultura convencional e a AP, o National Research Council 

(NRC) (1997) afirma que diferente da agricultura convencional, a AP é a aplicação 

de modernas tecnologias de informação para processar e analisar múltiplos dados 

espaciais e temporais com alta resolução para tomada de decisão e manejo da 

produção do cultivo. Nesta mesma direção, Shatar e Mcbratney (1999) afirmam que 
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a AP difere da agricultura convencional através da tentativa de identificar a 

variabilidade espacial no solo e os requisitos do cultivo em áreas menores do 

campo, permitindo a modelagem do relacionamento entre as propriedades do solo e 

a produtividade, identificando as causas da variação na produtividade, determinando 

o manejo necessário do solo e minimizando os fatores limitantes da produtividade. 

A AP tem uma ampla gama de aplicações e objetivos. Neste sentido, Colvin 

et al. (1997), afirmam que o objetivo da AP é aperfeiçoar a utilização de insumos 

para possivelmente resultar no maior retorno possível sobre o investimento e ao 

mesmo tempo ser ambientalmente correta. 

De acordo com Saraiva (1998), o objetivo da AP é identificar as 

variabilidades no campo, desde propriedades físicas e químicas do solo, relevo, 

pragas até a produtividade obtida, possibilitando diferentes enfoques, denominados 

“sensoriar e aplicar” e de mapeamento. 

Para Stafford (2000) a AP é a forma mais adequada de cultivo, por ser mais 

precisa, permitindo a aplicação otimizada dos insumos e ao mesmo tempo reduzindo 

custos e o impacto ambiental, além do conceito de rastreabilidade que 

progressivamente é requerido. 

De acordo com Corwin e Lesch (2003), o objetivo da AP é aperfeiçoar a 

produtividade do cultivo ao mesmo tempo em que minimiza a degradação ambiental. 

Segundo Mcbratney et al. (2005), a AP incrementa o número de decisões 

corretas por unidade de área do solo e por unidade de tempo considerando os 

benefícios associados, tendo foco no ajuste preciso da decisão no tempo e no 

espaço, podendo ser uma decisão humana ou automatizada.  

Para Santi (2007), AP é o uso eficiente dos recursos naturais, através do 

gerenciamento de unidades de manejo que apresentam características semelhantes, 

permitindo descobrir os fatores limitantes da produtividade do cultivo, sendo essas 

condições básicas para compreender e modelar a variabilidade espacial e temporal 

da produtividade, permitindo determinar as intervenções mais adequadas em cada 

unidade. 

Alves (2009) afirma que a AP visa o manejo localizado dos fatores limitantes 

da produtividade e qualidade do produto, buscando a excelência da produção. 

Segundo Inamasu et al. (2011a) a AP é um conjunto de tecnologias para 

gerenciamento de solos, culturas e insumos, com o objetivo de permitir um 
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gerenciamento mais detalhado e otimizado de todas as etapas do sistema produtivo, 

desde o plantio à colheita. 

De acordo com Fragalle e Fonseca (2011) a AP pode ser considerada uma 

estratégia de manejo que observa a variabilidade espacial do talhão com o objetivo 

de maximizar o retorno econômico e minimizar os danos ambientais. 

A AP possui três componentes: aquisição de dados em densidade 

apropriada, interpretação e análise dos dados e finalmente a implementação da 

resposta de manejo para escalas apropriadas de tempo e espaço (NRC, 1997). 

A utilização da AP inicia-se pela identificação da existência de variabilidade 

espacial e/ou temporal, sendo a abordagem mais comum, a elaboração de mapas 

georreferenciados do talhão para os fatores de produção, definindo-se áreas de 

manejo, caso exista variabilidade e permitindo o tratamento diferenciado de cada 

região, conforme suas necessidades (ALVES, 2009). 

A AP atua principalmente na análise da variabilidade espacial dos fatores 

impactantes na produtividade, tais como, solo, água, nutrientes, clima, doenças e 

outros. Os resultados são interpretados objetivando ganhos econômicos e 

ambientais, orientando a aplicação de insumos nas taxas adequadas a cada 

localização, sendo utilizadas tecnologias como o GPS, sistemas de informação 

geográfica - Geographical Information System (GIS), sensores, atuadores, 

processadores embarcados, entre outras (NAIME et al., 2011). 

De acordo com as definições de AP apresentadas, o ponto de partida é a 

existência de variabilidade espacial e temporal no campo, a qual deve ser analisada 

com o objetivo de otimizar o uso dos recursos naturais e insumos. Isso evita a 

aplicação de insumos em excesso que podem ser prejudiciais ao desenvolvimento 

do cultivo. Com essa abordagem a AP permite a aplicação de insumos em taxa 

variável, gerando resultados melhores do que a aplicação baseada na média. A 

aplicação em taxa variável é possível devido ao uso de tecnologias de 

georreferenciamento e de informação e modelos agronômicos de desenvolvimento 

dos cultivos, objetivando a maximização dos lucros e/ou o aumento da qualidade 

dos produtos. 

Baseado nos autores mencionados pode-se atribuir as seguintes atividades 

e objetivos ao termo AP: 

• estratégia de gerenciamento usando TI para tomada de decisão; 

• analise de múltiplos dados espaciais e temporais; 
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• aquisição de dados agrícolas; 

• análise dos dados agrícolas; 

• redução do impacto ambiental; 

• modelar o relacionamento entre as propriedades do solo e a produtividade; 

• identificar e reduzir os fatores limitantes da produtividade; 

• redução de custos; 

• rastreabilidade das operações e produtos; 

• incrementar o número de decisões corretas por unidade de área e tempo; 

• gerenciar e tratar diferenças existentes em grandes talhões; 

• permitir o uso eficiente de recursos naturais; 

• modelar a variabilidade espacial e temporal; 

• determinar as intervenções mais adequadas em cada região do talhão; 

• analisar as complexas correlações entre os fatores determinantes da 

produtividade; 

• permitir o tratamento diferenciado de cada região; 

• conjunto de tecnologias que permite o gerenciamento detalhado e preciso das 

etapas do sistema produtivo. 

A partir do conhecimento da variabilidade espacial e/ou temporal em 

conjunto com modelos agronômicos para cada cultura agrícola é possível gerar 

mapas de aplicação de insumo em taxa variável, buscando alcançar metas de 

produtividade e/ou qualidade. 

É importante observar que tanto a indisponibilidade de nutrientes quanto o 

excesso de alguns pode ser prejudicial ao desenvolvimento da planta, reduzindo sua 

produtividade e/ou qualidade. 

A AP pode ser aplicada em qualquer cultura que apresente variabilidade 

espacial, maximizando o retorno econômico e minimizando o impacto ambiental, que 

são os objetivos principais da AP (INAMASU et al., 2011b). 

Inamasu et al. (2011b) apresentam o ciclo da AP (Figura 2), composto de 

uma etapa inicial de mapeamento da variabilidade que é responsável pela coleta de 

dados e informações georrefenciadas, as quais permitem a identificação da 

variabilidade no talhão; análise da variabilidade, responsável por identificar a 

variabilidade e suas causas em campo, considerando as condições disponíveis para 

o tratamento adequado do talhão e aplicação de insumos em taxa variável baseado 
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na recomendação agronômica obtida na etapa de análise e outros fatores que 

podem depender da experiência do produtor. 

Figura 2 - Ciclo da Agricultura de Precisão. 

 
Fonte: Inamasu et al. (2011b)  

Outras variações para o ciclo da AP podem ser encontradas na literatura, 

assim como, o ciclo apresentado em Saraiva (1998) (Figura 3). Este ciclo é 

composto por uma etapa de coleta de dados para análise das características da 

área, uma etapa de gerenciamento da informação que inclui o armazenamento e 

processamento dos dados coletados para produzir uma recomendação de 

tratamento, uma etapa de aplicação localizada dos insumos de acordo com as 

recomendações obtidas anteriormente e a avaliação dos resultados obtidos antes de 

iniciar um novo ciclo.  

Figura 3 - Ciclo com as etapas básicas da agricultura de precisão. 

Fonte: Saraiva (1998) 
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Atualmente existe uma preocupação mundial com a proteção ambiental, 

além da importância econômica do uso da AP e busca por maior produtividade, 

lucratividade e qualidade dos produtos. Esta preocupação resulta no interesse em 

avaliar e processar as diferenças existentes no campo o que resulta na busca e 

identificação de áreas com características semelhantes. Os conceitos envolvidos 

nessa busca serão abordados na próxima subseção. 

2.3.1 Zonas de Manejo 

Considerando a variabilidade espacial dentro dos talhões, principal enfoque 

da AP, busca-se a divisão do talhão em áreas menores e mais homogêneas para 

manejo da cultura e do solo, tais como aplicação de insumos, originando o termo 

zona de manejo. Na literatura podem ser encontradas diversas definições para os 

termos: zonas de manejo, unidades de manejo, unidade de gerenciamento ou 

unidades de gerenciamento diferenciado. Neste trabalho será adotado o termo 

zonas de manejo por ser ainda o mais utilizado. 

Os produtores rurais conhecem qualitativamente quais áreas do campo 

possuem alta e baixa produtividade, consequentemente essas áreas possuem 

necessidades diferentes de nutrientes. O uso desse conhecimento pode permitir a 

identificação de diferentes ZM no campo baseado no histórico de produtividade de 

cada área (FLEMING et al., 2000) . 

Devido às limitações associadas com a amostragem de solo em grade para 

o desenvolvimento de mapas de aplicação em taxa variável, o conceito de ZM tem 

recebido atenção a partir da compreensão do valor da divisão do talhão em áreas 

menores, consideradas regiões homogêneas para gerenciamento da fertilidade 

(FLEMING et al., 2000). 

A seguir serão apresentadas algumas definições de ZM encontradas na 

literatura. 

De acordo com Taylor, Mcbratney e Whelan (2007), uma zona de manejo é 

uma área espacialmente contínua na qual um tratamento particular pode ser 

aplicado.  

Segundo Oliveira (2010), a definição de ZM é a criação de zonas com 

produtividade homogênea, sugerindo que o grau de variação espacial da 

produtividade é o principal indicador para o uso potencial de ZM. 
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Para Valente (2010), zona de manejo é uma região que apresenta 

quantidades semelhantes dos fatores limitantes da produtividade e/ou qualidade do 

produto, permitindo a aplicação da mesma quantidade de insumo, facilitando a 

aplicação de fertilizantes em taxas variáveis. 

A divisão de áreas produtivas em ZM tem apresentado bons resultados 

práticos. Nessa abordagem cada zona de manejo recebe a aplicação de insumos de 

forma constante, considerando a média da subárea, ocorrendo alterações na 

dosagem apenas quando ocorre transição de uma zona de manejo para outra 

(BAZZI, 2011). 

Zonas de manejo definidas adequadamente podem orientar os produtores a 

determinar as áreas com maior produtividade e com maior qualidade do cultivo, 

permitindo entender os fatores mais influentes, assim como gerenciar as áreas de 

forma diferente. O estudo da variabilidade espacial permite investigar os fatores mais 

determinantes dessa variabilidade, agregando conhecimento ao produtor e 

permitindo um manejo mais lucrativo e responsável (ALVES, 2009). 

A base para definição de ZM é a identificação das propriedades do cultivo e 

do solo que (i) são fáceis e de baixo custo para mensurar; (ii) são temporalmente 

estáveis e (iii) podem caracterizar precisamente as variações na produtividade do 

cultivo. As zonas resultantes devem ser simples, estáveis, precisas, exigir pouco 

investimento e permitir o manejo em taxa variável. (KHOSLA et al., 2010). 

De acordo com as definições dos diversos autores o termo zonas de manejo 

é utilizado para identificar subáreas que apresentam homogeneidade quanto às 

características e atributos de solo e relevo. Estas áreas são identificadas a partir da 

análise da variabilidade espacial e temporal dessas características e atributos. O 

objetivo da divisão da área de cultivo em ZM é o tratamento individualizado dessas 

subáreas, permitindo o uso racional dos insumos de forma a aplicar em cada zona 

de manejo as quantidades necessárias para a maximização do lucro. 

A partir das ZM identificadas é possível gerar mapas de aplicação de 

insumos em taxa variável, que alteram a taxa de aplicação quando ocorre transição 

de uma zona de manejo para outra. 

Na Figura 4 é apresentado um mapa da variabilidade espacial da acidez 

(pH) de um talhão, nela é possível observar as variações de pH ao longo do talhão, 

sendo que em alguns casos a variação é tão abrupta que sugere prováveis ZM. 
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A Figura 5 apresenta um mapa de ZM de um talhão, contendo 3 ZM, tais ZM 

podem ser obtidas de diversas maneiras, desde a simples divisão do talhão em 

intervalos para o valor do atributo até a aplicação de métodos complexos de 

identificação de ZM. 

Figura 4 - Mapa da variabilidade espacial do pH de um talhão. 

 
Fonte: autor 

Figura 5 - Mapa de zonas de manejo de um talhão. 

 
Fonte: autor 
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identificação das ZM uma tarefa importante para as aplicações em AP, sendo ao 

mesmo tempo uma tarefa complexa devido à grande inter-relação entre os atributos 

do solo e outros limitantes da produtividade. A incorreta identificação das ZM pode 

resultar em nenhum benefício em relação à uniformização da lavoura, além de não 

aumentar a lucratividade, podendo até mesmo ser prejudicial à cultura. 

2.3.2 Definição de Zonas de Manejo 

Devido à importância e contribuição dos mapas de ZM para a AP, diversos 

trabalhos de pesquisa abordando o tema tem sido realizados. A seguir será 

apresentada uma revisão das atividades executadas nestes diversos trabalhos com 

enfoque nas etapas do processo, dados, técnicas e procedimentos utilizados em 

cada etapa desde a coleta de dados até a avaliação dos mapas de ZM. Inicialmente 

serão apresentados os objetivos dos trabalhos encontrados e nas subseções 

seguintes as diversas etapas executadas pelos pesquisadores. 

No que diz respeito aos objetivos dos trabalhos levantados, pode-se 

organiza-los quanto a: propostas de métodos matemáticos para definição de ZM, 

comparação de métodos de definição de ZM, avaliação e comparação da definição 

de ZM usando diferentes conjuntos de camadas de dados, além da.definição de ZM 

para determinar a variabilidade espacial dos talhões. 

Neste sentido, diversos autores se dedicaram à proposta de novos métodos 

matemáticos para definição de ZM (DERBY et al., 2007; MORAL et al., 2011; 

PEDROSO et al., 2010; ROUDIER et al., 2008; RUß; KRUSE, 2011; ZHANG et al., 

2010). 

Um segundo grupo de pesquisadores se dedicaram à comparação de 

métodos de definição de ZM (GUASTAFERRO et al., 2010; HORNUNG et al., 2006; 

ORTEGA et al., 2007). 

Outros pesquisadores avaliaram os resultados do uso de diferentes 

conjuntos de camadas de dados na definição de ZM (FROGBROOK; OLIVER, 2007; 

JIANG et al., 2011b; KYAW et al., 2008; LI et al., 2008; MILLÁN et al., 2012; MOLIN; 

CASTRO, 2008; SALAMI et al., 2011). 

Por fim, o último grupo de pesquisadores citados definiram ZM para 

determinar a variabilidade espacial dos talhões (DAVATGAR et al., 2012; FU et al., 

2010; GUEDES et al., 2010; JIANG et al., 2011a; LI; SHI; LI, 2007; LI et al., 2007; 

XIN; YAN,2009; MANN et al., 2011;. MILNE et al., 2012; MORAL et al., 2010; 
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OLIVEIRA et al., 2010; RODRIGUES et al., 2011; VALENTE et al., 2012; WANG et 

al., 2009). 

Como pode-se observar, a partir dos trabalhos citados, que existe um 

grande interesse no estudo da variabilidade espacial no campo, nas relações dos 

fatores limitantes da produtividade e na identificação de ZM para tratamento do solo 

em taxa variável. Embora os objetivos principais dos trabalhos possam variar, todos 

abordam o tema da variabilidade do solo e consequentemente a definição de ZM, 

demonstrando sua importância e complexidade.  

Com base nesses autores, nas próximas subseções serão descritas as 

etapas realizadas nos trabalhos para obtenção dos mapas de ZM, organizando-as 

em seis etapas, coleta de dados, filtragem de dados, interpolação, seleção de 

atributos, agrupamento de dados e avaliação dos mapas. Embora algumas delas 

não sejam descritas em todos os trabalhos, elas são importantes para a redução de 

erros e distorções nos mapas de zonas de manejo, como será demonstrado no 

capítulo 4. Desta forma essas etapas serão a base sobre a qual serão identificados 

os subprocessos do modelo de referência proposto. 

2.3.2.1 Coleta de Dados 

Na etapa de coleta de dados em campo são definidos esquemas de 

amostragem em grade ou esquemas baseados no conhecimento prévio da 

variabilidade do talhão que podem depender do tipo de dado coletado e do 

respectivo método de coleta. Diversos esquemas de amostragem foram encontrados 

na literatura, conforme será apresentado a seguir. 

Quanto à definição da grade amostral, foram utilizadas grades amostrais não 

alinhadas com células de 63,7m x 63,7m para amostragem em profundidades de até 

1,20m (HORNUNG et al., 2006), grades amostrais com distâncias entre 15m e 100m 

e profundidades até 60cm (DERBY et al., 2007; FROGBROOK; OLIVER,2007; LI; 

SHI; LI, 2007), amostragem aleatória não alinhada com densidade amostral entre 1,9 

e 11,9 amostras de solo por ha em profundidades de até 20cm (MOLIN; CASTRO, 

2008; ORTEGA et al., 2007), amostragem estratificada (JIANG et al., 2011a; MORAL 

et al., 2010; MORAL et al., 2011), matriz regular com intervalo entre 10m e 20m 

(GUEDES et al., 2010; JIANG et al., 2011a; JIANG et al., 2011b; MILLÁN et al., 

2012; MILNE et al., 2012), amostragem de plantas e folhas com intervalo entre 

amostra definido pela contagem das plantas entre as amostras (RODRIGUES et al., 
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2011) e amostragem em duas linhas de um bosque para amostragem da 

produtividade, volume das copas entre as duas linhas, altura dos bosques em 

intervalos de 3m e condutividade elétrica (CE) do solo amostrada a cada 1s (MANN 

et al., 2011). 

Referente aos tipos de dados coletados, foram encontrados trabalhos utilizando: 

• propriedades químicas (DAVATGAR et al., 2012; DERBY et al., 2007; 

FROGBROOK; OLIVER, 2007; FU et al., 2010; GUASTAFERRO et al., 2010; 

HORNUNG et al., 2006; JIANG et al., 2011b; KYAW et al., 2008; LI; SHI; LI, 

2007; LI et al., 2007; LI et al., 2008; XIN; YAN, 2009; MILNE et al., 2012; 

MOLIN; CASTRO, 2008; MORAL et al., 2010; MORAL et al., 2011; OLIVER, 

2007; OLIVEIRA et al., 2010; ORTEGA et al., 2007; RUß; KRUSE, 2011; 

SALAMI et al., 2011; VALENTE et al., 2012; WANG et al., 2009; ZHANG et 

al., 2010); 

• propriedades físicas (DAVATGAR et al., 2012; FROGBROOK; OLIVER, 2007; 

GUASTAFERRO et al., 2010; HORNUNG et al., 2006; JIANG et al., 2011a; 

JIANG et al., 2011b; MANN et al., 2011; MILLÁN et al., 2012; MOLIN; 

CASTRO, 2008; MORAL et al., 2010; OLIVER, 2007; SALAMI et al., 2011; 

VALENTE et al., 2012); 

• produtividade da cultura (DERBY et al., 2007; FROGBROOK; OLIVER, 2007; 

GUASTAFERRO et al., 2010; GUEDES et al., 2010; HORNUNG et al., 2006; 

KYAW et al., 2008; LI; SHI; LI, 2007; LI et al., 2007; LI et al., 2008; XIN; YAN, 

2009; MANN et al., 2011; MILNE et al., 2012; RUß; KRUSE, 2011), CE 

(DERBY et al., 2007; FROGBROOK; OLIVER, 2007; KYAW et al., 2008; LI; 

SHI; LI, 2007 ; LI et al., 2007; LI et al., 2008; MANN et al., 2011; MILLÁN et 

al., 2012; MOLIN; CASTRO, 2008; MORAL et al., 2010; MORAL et al., 2011; 

ORTEGA et al., 2007; RUß; KRUSE, 2011; VALENTE et al., 2012); 

• índices (GUASTAFERRO et al., 2010; LI et al., 2007; LI et al., 2008; MANN et 

al., 2011; PEDROSO et al., 2010; RODRIGUES et al., 2011); 

• imagens (KYAW et al., 2008; MANN et al., 2011; ROUDIER et al., 2008; 

ZHANG et al., 2010); 

• umidade do solo (FROGBROOK; OLIVER, 2007; JIANG et al., 2011a; 

MILLÁN et al., 2012); 
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• altitude (DERBY et al., 2007; FROGBROOK; OLIVER, 2007; MANN et al., 

2011); 

• intensidade de chuvas mensais (GUEDES et al., 2010); 

• ponto de murchamento (PM) (JIANG et al., 2011a); 

• qualidade da cultura (JIANG et al., 2011b); 

• análise foliar (RODRIGUES et al., 2011); 

• volume das copas das árvores (MANN et al., 2011); 

• diferentes taxas de aplicação de nitrogênio (MILNE et al., 2012). 

Quanto aos métodos para amostragem dos dados utiliza-se a coleta manual 

de amostras em campo, tais como, solo, cultura e folhas. No entanto, existem 

equipamentos para auxiliar na atividade de coleta de dados, desde amostras de solo 

até a produtividade em campo ou para aquisição de imagens. Alguns dados 

coletados em campo com o auxílio de equipamentos foram, CE (DERBY et al., 2007; 

MOLIN; CASTRO, 2008), volume das copas das árvores (MANN et al., 2011) e 

imagens do solo e da cultura (KYAW et al., 2008; LI et al., 2007; LI et al., 2008; 

MANN et al., 2011; PEDROSO et al., 2010)  

Com base nos trabalhos citados acima pode-se observar que os dados 

utilizados frequentemente são amostras de solo contendo atributos físicos e 

químicos, seguido de amostras de solo em conjunto com dados de produtividade, 

CE, imagens e índices obtidos através do processamento de imagens, tais como 

near-infrared (NIR), normalized differential vegetation index (NDVI), índice de área 

foliar (IAF) entre outros. Para a coleta dos dados pode ser  utilizada a amostragem 

manual do solo para análise em laboratório, equipamentos como o Veris Mobile 

Sensor para mapeamento da CE do solo e imagens de satélite ou imagens aéreas. 

Frequentemente as amostras são coletadas utilizando uma grade amostral regular, 

porém outros esquemas de amostragem podem ser encontrados na literatura. 

Adicionalmente os esquemas podem ser definidos iterativamente utilizando um 

esquema amostral simples e de baixa densidade e posteriormente aumentar 

estrategicamente a densidade amostral. 

2.3.2.2 Filtragem de dados 

Erros resultantes do processo de coleta de dados podem reduzir 

drasticamente a qualidade das ZM obtidas, impactando na aplicação de insumos em 
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taxa variável e consequentemente na produtividade e qualidade do produto. Desta 

forma é necessário realizar a filtragem dos dados para remover os diversos tipos de 

erros que podem ocorrer no processo de coleta e análise. 

Alguns erros encontrados são: pontos fora do talhão, erro de correção ou 

posicionamento de GPS, valores discrepantes (outliers), dados incorretos ou 

ausentes devido a erros de calibração e operação dos monitores de produtividade 

das colhedoras, por exemplo. Blackmore (1999) identificou erros e o impacto dos 

mesmos sobre os mapas de produtividade e relacionou métodos para remoção 

destes erros. 

Em trabalhos abordando a definição de ZM os erros têm sido removidos 

utilizando estratégias diferentes, embora a maioria dos autores não mencione a 

estratégia de remoção de erros utilizada.  

Dentre as estratégias, encontrou-se a filtragem dos dados do monitor de 

produtividade através da média de cinco pontos (HORNUNG et al., 2006), análise 

exploratória dos dados para a remoção de outliers, sem considerar a distribuição 

espacial (MORAL et al., 2010), pontos com desvio padrão 2,5 vezes abaixo e acima 

da produtividade média do talhão (GUASTAFERRO, et al., 2010) e remoção de 

medidas de produtividade que apresentavam valores maiores ou menores do que 3 

vezes o desvio padrão em relação à média (MILNE et al., 2012). 

Analisando trabalhos específicos sobre filtragem de dados, foram 

encontrados diversos filtros específicos: remoção de pontos com umidade nula ou 

ausente (MENEGATTI e MOLIN, 2004), remoção de pontos com distância nula 

(MENEGATTI e MOLIN, 2004), remoção de pontos com largura de plataforma 

abaixo do mínimo especificado (SUDDUTH e DRUMMOND, 2007), pontos com 

largura parcial de plataforma (MENEGATTI e MOLIN, 2004), pontos registrados no 

início da passada (MENEGATTI e MOLIN, 2004; SUDDUTH e DRUMMOND, 2007), 

pontos registrados no final da passada (SUDDUTH e DRUMMOND, 2007), pontos 

com velocidade inferior a mínima e superior à máxima definidas (SUDDUTH e 

DRUMMOND, 2007), pontos com mudança abrupta de velocidade (SUDDUTH e 

DRUMMOND, 2007), pontos resultantes do atraso no fluxo de grãos (SUDDUTH e 

DRUMMOND, 2007), pontos com produtividade nula ou ausente (MENEGATTI e 

MOLIN, 2004), pontos com valores de produtividade discrepantes (MENEGATTI e 

MOLIN, 2004), pontos com produtividade inferior a um valor mínimo e superior a um 

valor máximo para a cultura (SUDDUTH e DRUMMOND, 2007), pontos fora do 
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intervalo definido utilizando a média e algum múltiplo do desvio padrão (SUDDUTH e 

DRUMMOND, 2007) e pontos específicos a critério do especialista (SUDDUTH e 

DRUMMOND, 2007). 

Para filtragem dos dados os pesquisadores citam a utilização de planilhas 

eletrônicas como ferramenta para aplicação dos métodos propostos por Gimenez e 

Molin (2004), o software Yield Editor (SUDDUTH e DRUMMOND, 2007), além da 

remoção de erros baseado no desvio padrão e na média, sendo este último o 

método utilizado com mais frequência nos trabalhos. 

2.3.2.3 Interpolação 

A interpolação dos dados é utilizada para estimar os valores dos atributos 

em locais não amostrados. Esta etapa é necessária para aumentar a densidade de 

pontos dos respectivos mapas e/ou adequar a grade amostral de diferentes atributos 

quando estes são amostrados utilizando grades com densidades diferentes. 

Nesta etapa foi encontrada a aplicação de diversos métodos de interpolação, 

median-polish kriging (HORNUNG et al., 2006), krigagem ordinária (DAVATGAR et 

al., 2012; HORNUNG et al., 2006; JIANG et al., 2011a; LI; SHI; LI, 2007; LI et al., 

2007; LI et al., 2008; MORAL et al., 2010; MOLIN; CASTRO, 2008; VALENTE et al., 

2012), krigagem pontual (FROGBROOK; OLIVER, 2007; ORTEGA et al., 2007; 

PEDROSO et al., 2010), interpolação da vizinhança mais próxima e a média quando 

mais de uma amostra pertencia a uma mesma célula (DERBY et al., 2007), inverso 

do quadrado da distância (KYAW et al., 2008), krigagem (GUASTAFERRO et al., 

2010; GUEDES et al., 2010; JIANG et al., 2011b; MILLÁN et al., 2012; RODRIGUES 

et al., 2011), cokrigagem (GUASTAFERRO et al., 2010) e o inverso da distância 

(MANN et al., 2011)  

Dentre os métodos utilizados para interpolação a krigagem ordinária foi a 

mais recorrente nos trabalhos. 

2.3.2.4 Seleção de atributos 

A seleção dos atributos a serem utilizados para a definição das ZM pode ser 

realizada através de diversos métodos e softwares estatísticos que permitem 

analisar a correlação entre os atributos fornecendo os atributos mais relevantes para 
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o mapeamento da variabilidade espacial do talhão, permitindo também eliminar 

redundâncias e inconsistências. 

Nos trabalhos analisados, os seguintes métodos foram utilizados para a 

seleção dos atributos: análise de componentes principais para reduzir o número de 

variáveis (FROGBROOK; OLIVER, 2007; JIANG et al., 2011a; MORAL et al., 2011; 

MOLIN; CASTRO, 2008; ORTEGA et al., 2007; WANG et al., 2009), componentes 

principais com autovalor maior do que 1 (DAVATGAR et al., 2012; GUASTAFERRO 

et al., 2010; LI et al., 2007), análise de componentes principais usando rotação por 

VARIMAX (SALAMI et al., 2011), matriz de correlação e análise de componentes 

principais (Varimax Rotation) sob o critério de seleção de autovalores >1 (MILLÁN et 

al., 2012), análise de regressão (KYAW et al., 2008; JIANG et al., 2011b) e a seleção 

de imagens com os maiores índices de NIR, NDVI e Green Normalized Differential 

Vegetation Index (GNDVI) (ZHANG et al., 2010). 

Conforme pode ser observado, a análise de componentes principais é o 

método mais utilizado para seleção dos atributos. 

2.3.2.5 Agrupamento de Dados 

A etapa de agrupamento é responsável por identificar as ZM, sendo 

utilizados nessa etapa algoritmos de agrupamento também conhecidos como 

algoritmos de aprendizado não-supervisionado. 

Foram encontrados diversos algoritmo e métodos utilizados por 

pesquisadores em seus trabalhos: Soil Color-Based Management Zones (SCMZ) 

(HORNUNG et al., 2006), Yield-Based Management Zones (YBMZ) (HORNUNG et 

al., 2006), interative self-organizing data analysis (ISODATA) (GUASTAFERRO et 

al., 2010; LI; SHI; LI, 2007), fuzzy c-means (JIANG et al., 2011b; XIN; YAN, 2009; 

RODRIGUES et al., 2011; VALENTE et al., 2012; ZHANG et al., 2010), fuzzy c-

means em conjunto com os índices fuzzy performance index (FPI) e normalized 

classification entropy (NCE) para definir o número adequado de ZM (DAVATGAR et 

al., 2012; GUASTAFERRO et al., 2010; JIANG et al., 2011a; KYAW et al., 2008; LI et 

al., 2007; LI et al., 2008; MORAL et al., 2010; WANG et al., 2009), fuzzy c-means em 

conjunto com os índices FPI e Modified Partition Entropy (MPE) (MOLIN; CASTRO, 

2008), classificação fuzzy, o agrupamento das dissimilaridades, o agrupamento das 

similaridades e a entropia normalizada para determinar o melhor número de grupos 

(MILNE et al., 2012), método de classificação não hierárquico espacialmente 
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ponderado, definindo o número ótimo de classes com o critério Wilks 

(FROGBROOK; OLIVER, 2007), método baseado na classificação supervisionada 

de imagem e fronteiras entre diferentes refletâncias (DERBY et al., 2007), análise de 

agrupamento hierárquico desenvolvido por Ward (DERBY et al., 2007), combinação 

de camadas de dados divididas em intervalos de valores (DERBY et al., 2007), k-

means (ORTEGA et al., 2007; PEDROSO et al., 2010; RODRIGUES et al., 2011), 

algoritmo de processamento de imagens watershed modificado para reduzir o 

excesso de segmentação e a análise de variância para determinar o número mais 

adequado de ZM (ROUDIER et al., 2008), algoritmo de agrupamento fuzzy otimizado 

por particle swarm optimization (PSO), o coeficiente de separação (F) e a entropia 

de separação (H) para determinar o melhor número de ZM (FU et al., 2010), cálculo 

do semivariograma da geoestatítica (GUEDES et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2010), 

algoritmo de densidade não-paramétrico (GUASTAFERRO et al., 2010), algoritmo de 

segmentação capaz de processar uma matriz irregular inspirado no algoritmo de 

união de regiões (PEDROSO et al., 2010), método de agrupamento hierárquico 

aglomerativo com uma restrição de contiguidade espacial constituído de duas fases 

(RUß; KRUSE, 2011), combinação do modelo Rasch com técnicas geoestatísticas, 

(MORAL et al., 2011), método da variância mínima de Ward (SALAMI et al., 2011) e 

os limites críticos recomendados para as propriedades consideradas (MANN et al., 

2011). 

Como foi possível observar, a definição de ZM foi realizada utilizando um 

amplo conjunto de algoritmos, sendo o algoritmo fuzzy c-means o mais frequente. 

Diversos softwares foram utilizados para a definição de ZM, como MZA (FRIDGEN 

et al., 2004), FuzME (MINASNY; MCBRATNEY, 2002) e MATLAB. 

2.3.2.6 Avaliação dos mapas 

A avaliação dos mapas permite analisar a qualidade dos mapas diante de 

diversos aspectos, tais como, comparar entre um ou mais mapas com o objetivo de 

identificar o mais adequado ou até mesmo se possuem diferenças significativas, se 

existe ganho em produtividade e/ou lucratividade em relação a não utilização de ZM, 

o quanto as ZM são significativamente diferentes e quantificar as variações de solo e 

produtividade. 

Foram encontrados diversos métodos para avaliação dos mapas de ZM, tais 

como, a utilização da análise de variância para fornecer uma indicação estatística da 
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distinção entre as diferentes ZM (FROGBROOK; OLIVER, 2007; FU et al., 2010; 

JIANG et al. 2011a; JING et al., 2011b; LI et al., 2007; LI et al., 2008; MANN et al., 

2011; MOLIN e CASTRO, 2008; ORTEGA et al., 2007; PEDROSO et al., 2010; 

WANG et al., 2009), t-test para avaliar as diferenças entre os diferentes mapas de 

ZM (HORNUNG et al., 2006), estatística de Kappa para comparar diferentes mapas 

de ZM (GUASTAFERRO et al., 2010; HORNUNG et al., 2006; VALENTE et al., 

2012), teste de Tukey para fazer a comparação entre ZM (MANN et al.. 2011; 

MOLIN; CASTRO. 2008), teste pseudo-F para avaliar o potencial das ZM em 

aplicações a taxa variável (LI; SHI; LI, 2007), análise estatística para avaliar as 

diferenças entre as zonas definidas (DERBY et al., 2007), avaliação da redução no 

número de zonas, tamanho médio das zonas, complexidade do contorno da borda e 

a variabilidade espacial nas zonas (ROUDIER et al., 2008), comparação dos valores 

médios dos atributos nas zonas verificando a existência de diferenças significativas 

(KYAW et al., 2008), método LSR para verificar a variância de cada zona de manejo 

comparada com a variância sem a divisão em zonas (XIN; YAN, 2009), índices FPI e 

NCE (MORAL et al., 2010), semivariograma (GUEDES et al., 2010), teste de 

McNemar (GUASTAFERRO et al., 2010), redução na variabilidade dentro das zonas 

com o aumento no número de zonas (ZHANG et al., 2010), tabela de contingência 

para avaliar correlação (ZHANG et al., 2010), comparação em relação a divisão da 

área em duas zonas com áreas aproximadamente iguais (comparando os pontos 

amostrados) (MORAL et al., 2011), comparação dos valores médios de cada atributo 

nas classes, considerando a importância agronômica (SALAMI et al., 2011), CV 

entre as ZM (JING et al., 2011b), analise visual entre os mapas, análise quantitativa 

sobre uma grade padrão, similaridade entre mapas (RODRIGUES et al., 2011), T2-

Hotelling para indicar a existência de diferenças significativas entre as ZM 

(DAVATGAR et al., 2012), comparação das propriedades consideradas com as ZM 

definidas pelo método avaliado (MILNE et al., 2012), tabulação cruzada entre cada 

mapa de zona de manejo e cada mapa de propriedades consideradas com o mesmo 

número de classes para analisar a concordância entre as ZM e as propriedades 

consideradas (VALENTE et al., 2012). 

Para avaliação dos mapas de ZM, foram utilizados diversos métodos 

estatísticos, tais como, teste de McNemar, teste de Tukey, coeficiente Kappa e 

análise de variância, sendo o mais comum o uso da análise de variância. No 
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entanto, a metodologia para aplicação dos métodos estatísticos variou de acordo 

com os objetivos de cada grupo de pesquisadores. 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com foco nas etapas realizadas da coleta de dados até a avaliação dos 

mapas de ZM, são encontradas diversas etapas e diferentes conjuntos dessas 

etapas nos diferentes trabalhos analisados. 

Diante desse amplo conjunto de etapas e métodos é possível constatar a 

complexidade do processo de definição de ZM, devido ao número de etapas, 

detalhes envolvidos no processo e a quantidade de métodos disponíveis em cada 

uma delas. 

Conforme foi possível observar nos trabalhos, na maioria dos casos, os 

diversos métodos, abordagens e dados utilizados, permitiram definir ZM, encontrar 

correlações entre os atributos de solo e a produtividade, definir os atributos mais 

influentes para definição de ZM e avaliar os métodos utilizados quanto à qualidade 

dos resultados fornecidos, simplicidade e desempenho. 

Nos trabalhos analisados foram observados alguns procedimentos comuns 

adotados pelos autores: (I) coleta de dados, (II) filtragem de dados, (III) seleção de 

atributos, (IV) interpolação, (V) aplicação de métodos para definição de ZM e (VI) 

avaliação dos mapas obtidos. A Tabela 1 permite visualizar a frequência de utilização 

das etapas nos trabalhos analisados, apresentando o número de trabalhos que 

utiliza cada uma das etapas descritas anteriormente. 

Tabela 1 - Número de trabalhos que mencionam a utilização de cada etapa. 

Etapa Número de trabalhos 
Coleta de dados 30 
Filtragem de dados 5 
Interpolação 20 
Seleção de atributos 16 
Agrupamento 29 
Avaliação 29 

Fonte: autor 

A complexidade e a grande variação no conjunto de etapas utilizadas pelos 

autores, indicam a necessidade de uma padronização. De acordo com os conceitos 

apresentados na subseção 2.1 o desenvolvimento de um modelo de referência irá 

auxiliar na padronização do processo de definição de ZM. Neste mesmo sentido, a 
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subseção 2.2 demonstra que a BPMN oferece recursos adequados para a 

representação dos subprocessos do modelo de referência, permitindo sua fácil 

compreensão por todos os especialistas envolvidos no processo de definição de ZM.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Este trabalho exigiu uma revisão da literatura através de uma análise 

sistemática de artigos relacionados à definição de ZM, de forma a identificar as 

diferentes etapas envolvidas no processo, dados, métodos, algoritmos, ferramentas, 

equipamentos e softwares utilizados. Constitui-se em uma análise do domínio. 

Muitas etapas foram identificadas, com grande variação na sua composição 

dependendo do trabalho, dos propósitos e de outros condicionantes. 

Para a modelagem do processo de referência foi adotada a BPMN versão 

2.0 com o objetivo de criar uma descrição visual das etapas, fluxos, métodos, dados, 

atividades, eventos e condições usados no processo de definição de ZM, devido aos 

seus benefícios. Conforme citado anteriormente, a BPMN é um padrão proposto pelo 

OMG para modelagem de processos, cujo objetivo é trabalhar como uma ponte, 

preenchendo a lacuna entre o processo e a implementação. Ela fornece uma 

notação única para todos os usuários envolvidos nas diferentes fases do ciclo de 

vida do processo: projeto, implementação, gerenciamento, monitoramento e análise 

(OMG, 2011). Para a adequação aos termos da notação, será adotado o termo 

subprocesso para descrever as etapas identificadas nos artigos analisados e 

apresentadas na subseção 2.3.2, quando se referir ao modelo proposto. 

Para a proposição do modelo de referência este foi dividido em algumas 

etapas observadas na maioria dos trabalhos analisados, nos conceitos, 

características, pré-requisitos e deficiências de cada uma das áreas de 

conhecimento envolvidas nas etapas, tendo sido adotadas as seguintes etapas: 

coleta de dados, seleção de atributos, filtragem de dados, agrupamento de dados e 

avaliação dos mapas. 

Como ferramenta para construir os diagramas do processo de referência e 

os respectivos subprocessos, será utilizado o Bonita Studio software, devido ao fato 

de ser de uso livre e adotar a BPMN versão 2.0. 

A metodologia utilizada para especificação do modelo de referência iniciou 

com a análise de artigos abordando a definição de ZM para identificação das etapas, 

atividades e métodos utilizados. O método exigiu vários ciclos de aprimoramento até 

a obtenção do modelo proposto no trabalho. Esse aprimoramento contou com a 

interação com especialistas nos domínios da AP, em solos, em geoestatistica, em 
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estatística e em aprendizado não-supervisionado, além da participação em 

congressos. 

A metodologia utilizada para realização do estudo de caso foi a aplicação 

das atividades apresentadas no modelo de referência proposto em um conjunto de 

dados, fornecido pela empresa Jacto® através da parceria para realização do projeto 

“Sistemas de monitoramento, tomada de decisão, recomendação e intervenções 

para aplicação de fertilizantes em taxa variável e avaliação de indicadores” sob 

coordenação do prof. José Paulo Molin, Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz, financiado pelo FINEP. 

A simulação dos subprocessos e atividades do modelo proposto foi realizada 

com o auxílio do software estatístico R (TEAM, 2013) por este ser de uso livre e 

disponibilizar uma ampla variedade de bibliotecas, permitindo simular todos os 

subprocessos e atividades propostos no modelo de referência em uma única 

ferramenta. Outros softwares foram utilizados inicialmente, porém frequentemente 

era necessário despender tempo para conversões de formatos de arquivos de dados 

para utilização nos demais softwares necessários. As diversas bibliotecas utilizadas 

serão descritas no estudo de caso. 
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4 PROCESSO DE REFERÊNCIA PARA DEFINIÇÃO DE ZONAS DE MANEJO 

 
O uso de ZM divide uma área em subáreas que apresentam homogeneidade 

em relação às variáveis de interesse para a prática da AP, permitindo o manejo 

adequado às necessidades de cada área. Conforme apresentado anteriormente, 

muitas técnicas têm sido utilizadas para definir ZM, necessitando de muitas etapas, 

desde a coleta de dados até a avaliação dos mapas. 

Embora exista uma diversidade de ferramentas, a correta seleção de 

métodos, dados e ferramentas para cada etapa é uma tarefa complexa devido ao 

grande número de variáveis e parâmetros dos métodos, os quais são dependentes 

das características dos dados utilizados. 

A ausência de uma ou mais etapas, além da falta de critérios em qualquer 

uma das etapas envolvidas na definição de ZM pode reduzir drasticamente a 

qualidade dos mapas, reduzindo os benefícios do seu uso. 

Muitas etapas foram identificadas para geração de mapas de ZM e a 

avaliação dos mesmos, e existem diferenças entre o número de etapas utilizadas 

pelos pesquisadores, além das ferramentas, métodos, algoritmos e softwares 

usados. 

Diante disso, o modelo de referência proposto para o processo de definição 

de ZM é dividido em alguns subprocessos, correspondentes às etapas observadas 

nos trabalhos analisados: coleta de dados, filtragem de dados, seleção de atributos, 

agrupamento de dados e avaliação dos mapas, conforme representado na Figura 6. 

Nas próximas seções, serão destacados em negrito os subprocessos e as 

atividades propostas no modelo de referência. 

4.1 PROPOSTA DE MODELO DE REFERÊNCIA PARA O PROCESSO DE 

DEFINIÇÃO DE ZONAS DE MANEJO 

Diante dos conceitos apresentados anteriormente, propõe-se um modelo de 

referência para o processo de definição de ZM, organizado em processos, 

subprocessos, atividades, fluxos e desvios, utilizando a notação BPMN descrita 

anteriormente que fornece uma notação para modelagem de processos em um 

formato intercambiável que permite compartilhar definições de processos. 

A Figura 6 apresenta o modelo proposto composto dos cinco subprocessos, 

coleta de dados, filtragem de dados, seleção de atributos, agrupamento de 
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dados e avaliação dos mapas, modelados utilizando BPMN. Cada subprocesso 

será detalhado nas subseções seguintes. O desvio exclusivo após o subprocesso 

avaliação dos mapas existe para permitir que o especialista responsável pela 

definição de ZM possa avaliar a necessidade de reiniciar o processo a partir de 

algum subprocesso com a finalidade de utilizar outros métodos ou conjuntos de 

parâmetros após a avaliação dos mapas obtidos, caso não tenham apresentado 

uma avaliação satisfatória. 

4.1.1 Coleta de Dados 

O subprocesso referente à coleta de dados é o início de todo o processo de 

definição de ZM. Neste subprocesso, apresentado na Figura 7, algumas atividades 

são necessárias para a adequada aquisição de dados. O subprocesso inicia com a 

seleção dos tipos de dados, seguido pela seleção dos métodos de amostragem, 

definição da estratégia de amostragem e então encerra com a coleta dos dados 

em campo. 

A seleção dos tipos de dados está relacionada aos objetivos futuros das 

ZM que serão identificadas, tais como aplicação de nitrogênio, redução da 

quantidade de insumos a serem aplicados, aumento de produtividade, correção de 

acidez do solo, entre outros. 

A atividade de seleção dos métodos de amostragem depende dos tipos 

de dados selecionados na atividade precedente, uma vez que para análise de solo é 

necessária à amostragem em loco que pode ser manual ou automatizada, porém o 

custo da análise do solo pode exigir a redução da densidade amostral. Por outro 

lado alguns atributos de solo como CE podem ser amostrados em alta densidade 

com a utilização de equipamentos específicos acoplados a um veículo trator. Os 

dados de CE podem ser utilizados para estimar outros atributos de solo como pH ou 

umidade. A amostragem através de imagens aéreas pode indicar diferenças no solo 

ou insuficiência de nutrientes nas plantas, através da análise do espectro de 

refletância do solo ou das folhas da cultura (GUASTAFERRO et al., 2010; ZHANG et 

al., 2010; ZHANG et al., 2011). Os métodos de coleta dos dados irão influenciar na 

definição do plano de amostragem devido aos diferentes custos e tempo requerido 

para a coleta dos dados, impactando na densidade amostral. A análise das amostras 

pode ser realizada de forma direta, obtendo-se diretamente a propriedade desejada 
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ou indireta, obtendo-se a propriedade desejada a partir da sua correlação com 

outras propriedades disponíveis. 

A definição da estratégia de amostragem deve ser realizada de forma a 

obter a menor densidade amostral que melhor caracterize a variabilidade espacial 

em campo. Atenção particular é necessária às amostras de solo para definir um 

esquema de amostragem que normalmente contém uma densidade amostral 

limitada devido aos altos custos das análises de solo, porém deve conter pontos 

suficientes para caracterizar adequadamente a variabilidade espacial do talhão 

(KERRY; OLIVER; FROGBROOK, 2010; NANNI et al., 2011). Essa variabilidade do 

solo pode resultar em diferentes efeitos sobre a produtividade (NANNI et al., 2011; 

ZHANG et al., 2011). 

Segundo Kerry; Oliver e Frogbrook (2010), diferentes nutrientes exigem 

esquemas de amostragem diferentes, consequentemente o número de amostras 

deve ser baseado nos nutrientes que mais afetam o crescimento da cultura. Os 

semivariogramas da geoestatística podem ser usados para fornecer conhecimento 

sobre a variabilidade espacial entre as amostras (KERRY et al. 2010), auxiliando no 

aperfeiçoamento do esquema de amostragem. Diante disso, no modelo proposto 

existe uma tomada de decisão que permite o desvio para a atividade de cálculo do 

semivariograma experimental utilizando os dados previamente coletados, para 

posterior utilização dos parâmetros do modelo teórico de variograma na definição da 

nova estratégia de amostragem. 

Desta forma, para qualquer que seja o tipo de dado utilizado, é necessário 

encontrar a melhor relação custo/benefício entre o custo da amostragem e o ganho 

de informação para alcançar os objetivos da AP. A ideia é caracterizar a 

variabilidade espacial de forma rápida e econômica permitindo uma adequada 

definição de ZM. 

Quanto à coleta de dados em si, esta deve ser realizada em campo, 

diretamente ou por métodos remotos, seguindo os procedimentos definidos nas 

atividades que a antecedem. 
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Figura 6 - Modelo de referência para o processo de definição de zonas de manejo modelado em BPMN. 

 
Fonte: autor 
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Figura 7 - Subprocesso de referência para a coleta de dados modelado em BPMN. 

 
 

Fonte: autor 
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4.1.2 Filtragem de Dados 

O subprocesso de filtragem de dados, objetiva corrigir erros ocorridos 

durante o subprocesso de coleta de dados, conforme mencionado no capítulo 2. 

Neste subprocesso, especialistas em AP selecionam os filtros a serem aplicados nos 

dados coletados e após a aplicação independente de cada filtro é efetuada a 

interseção do conjunto de pontos resultantes de cada filtro para obter os mapas 

filtrados.  

A existência de erros pode reduzir drasticamente a qualidade dos mapas de 

ZM e a magnitude dessa redução dependerá dos métodos utilizados nos próximos 

subprocessos dependendo da sensibilidade dos métodos aos erros, considerando 

que alguns métodos são mais sensíveis aos erros do que outros. 

Devido ao impacto negativo dos erros, muitos métodos são encontrados na 

literatura para remoção dos mesmos, desde a simples remoção dos pontos fora de 

intervalos baseados na média e no desvio padrão, até métodos complexos. 

Dentre os métodos mais simples para remoção de erros foram encontrados 

a remoção de pontos fora do intervalo compreendido entre +/- 2,5 vezes o desvio 

padrão da produtividade média no talhão (GUASTAFERRO et al., 2010) e 3 vezes o 

desvios padrão (MILNE et al., 2012; SHEARER et al., 1997). 

Considerando-se métodos mais elaborados para remoção de erros 

mencionados na revisão, foram encontrados o trabalho de Menegatti e Molin (2004) 

que propõem diversos filtros para os dados de forma a remover erros grosseiros de 

posicionamento, pontos com produtividade nula ou ausente, pontos com largura 

parcial da plataforma, remoção de dados com umidade nula ou ausente, pontos com 

distância nula, pontos gravados durante o tempo de enchimento e pontos com 

valores de produtividade discrepantes. 

Sudduth e Drummond (2007), propuseram o software Yield Editor construído 

para aplicar filtros nos dados de produtividade, fornecendo ao usuário um feedback 

dos efeitos da aplicação dos respectivos filtros sobre os mapas de produtividade 

através de sua interface. O software permite a filtragem de erros resultantes do 

tempo de transporte dos grãos da entrada da colhedora aos sensores, início e fim de 

passada, velocidade máxima e mínima, alterações bruscas de velocidade, 

produtividade máxima e mínima, desvio padrão da produtividade, pontos fora do 

talhão e a remoção manual de pontos. 
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Neste subprocesso, apresentado na Figura 8, propõem-se a seleção dentre 

um conjunto de filtros sugeridos com base nos filtros encontrados nos trabalhos 

abordando a definição de ZM e nos filtros propostos em Menegatti e Molin (2004) e 

Sudduth e Drummond (2007). A seguir são descritos os filtros, sendo a ordem 

apresentada sugerida para o processo de filtragem: 

1. remoção de erros grosseiros de posicionamento os quais são pontos 

registrados com coordenadas fora dos contornos do talhão, tais como, bordas 

externas do talhão e áreas não cultivadas, lagos ou estradas; 

2. remoção de pontos com umidade nula ou ausente (MENEGATTI e MOLIN, 

2004); 

3. remoção de pontos com distância nula (MENEGATTI e MOLIN, 2004); 

4. remoção de pontos com largura mínima de plataforma: remove os pontos com 

largura de plataforma abaixo do mínimo especificado (SUDDUTH e 

DRUMMOND, 2007) atendendo a filtragem de pontos com largura parcial de 

plataforma proposta por Menegatti e Molin (2004), permitindo especificar um 

nível de tolerância para o registro da largura da plataforma; 

5. remoção de pontos no início e fim de passada, removendo os pontos 

registrados no início da passada quando a colhedora enche (MENEGATTI e 

MOLIN, 2004; SUDDUTH e DRUMMOND, 2007) e os pontos registrados no 

final da passada quando a colhedora esvazia (SUDDUTH e DRUMMOND, 

2007); 

6. remoção de pontos com velocidade fora do intervalo especificado, removendo 

pontos com velocidade inferior a mínima e superior à máxima definidas 

(SUDDUTH e DRUMMOND, 2007); 

7. remoção de pontos com mudança abrupta de velocidade, que remove os 

pontos que apresentam variação elevada da velocidade em relação ao ponto 

anterior, sendo a magnitude da variação especificada pelo especialista 

(SUDDUTH e DRUMMOND, 2007); 

8. remoção de pontos resultantes do atraso no fluxo de grãos, efetuando a 

correção dos erros de registro resultantes do deslocamento da colhedora 

entre o momento que a cultura entra na colhedora até o momento que chega 

aos sensores do monitor de produtividade (SUDDUTH e DRUMMOND, 2007); 

9. remoção de pontos com produtividade fora do intervalo especificado que 

agrega a remoção de pontos com produtividade nula ou ausente, pontos com 
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valores de produtividade discrepantes (MENEGATTI e MOLIN, 2004), pontos 

com produtividade inferior a um valor mínimo e superior a um valor máximo 

para a cultura (SUDDUTH e DRUMMOND, 2007) e pontos fora do intervalo 

definido utilizando a média e algum múltiplo do desvio padrão (SUDDUTH e 

DRUMMOND, 2007); 

10. remoção de pontos específicos a critério do especialista (SUDDUTH e 

DRUMMOND, 2007). 

Em alguns casos, a aplicação de um único filtro pode fornecer mapas com 

qualidade adequada para a definição de ZM, observando-se que alguns pontos 

podem ser removidos por mais de um filtro. A seleção dos filtros mais adequados 

pode depender da experiência do especialista ou da avaliação dos resultados 

através de experimentos. 

4.1.3 Seleção de Atributos 

A coleta de dados pode incluir dados inconsistentes, redundantes ou 

irrelevantes, impactando na qualidade das ZM (WITTEN; FRANK; HALL, 2011). 

Devido ao efeito negativo de atributos redundantes, inconsistentes ou irrelevantes, é 

importante selecionar um subconjunto adequado de atributos para definição de ZM. 

Este subprocesso, apresentado na Figura 9 é utilizado para determinar os 

dados mais relevantes na identificação das ZM. Ele está dividido em algumas 

atividades, iniciando com a verificação da necessidade de ajuste na grade 

amostral antes da análise dos dados, quando necessário. A sugestão apresentada 

para resolver este problema é a utilização da interpolação, sendo representada por 

um subprocesso inserido no subprocesso de seleção de atributos que será 

apresentado na subseção a seguir. 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

Figura 8 – Subprocesso de referência para a filtragem de dados modelado em BPMN. 

 
Fonte: autor 
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Figura 9 - Subprocesso de referência para a seleção de atributos modelado em BPMN. 

 
Fonte: autor 
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4.1.3.1 Interpolação 

Devido aos diversos tipos de dados, métodos de coleta e custos, os dados 

podem ser obtidos em diferentes densidades amostrais, ou ainda com densidades 

amostrais insuficientes para aplicação dos métodos de definição de ZM. 

Uma primeira situação comum para as diferentes densidades amostrais são 

as diferenças nos custos de análise de nutrientes do solo e atributos físicos. No 

mesmo sentido os monitores de produtividade das colhedoras e o mapeamento da 

CE podem resultar em mapas com muitos pontos por hectare, em contraste com a 

amostragem de solo que geralmente apresenta uma densidade de pontos reduzida 

devido aos custos envolvidos no processo de coleta e análise das amostras. 

Diante disso, a interpolação de dados se torna uma ferramenta valiosa, 

permitindo estimar valores para coordenadas não amostradas, a partir dos pontos 

amostrados, isto permite obter uma maior densidade de pontos para geração de 

mapas de ZM.  

A interpolação também pode ser utilizada para estimar valores de pontos de 

mesma coordenada em mapas de diferentes atributos (camadas) que podem ter sido 

amostrados utilizando esquemas amostrais com diferentes densidades, como ocorre 

para atributos físicos e químicos do solo. 

Existem diversos métodos de interpolação, podendo ser classificados em 

métodos determinísticos, probabilísticos e métodos combinados (LI; HEAP, 2014). 

Os diversos métodos disponíveis podem apresentar diferenças quanto às 

características apresentadas a seguir: (LI; HEAP, 2014) 

• suposições sobre as características dos dados, tais como densidade 

amostral, distribuição dos dados, tendências, distribuição das amostras e tipo 

de superfície; 

• univariados que utiliza somente um atributo para estimar um valor ou 

multivariados que utiliza mais de um atributo para a estimativa; 

• estocásticos que fornecem o valor estimado e o erro associado ao valor ou 

determinísticos que fornecem apenas o valor estimado sem apresentar uma 

estimativa de erro; 

• globais que consideram todas as amostras disponíveis para estimativa ou 

locais que consideram uma pequena região ao redor do ponto de interesse; 
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• exatos que estimam um valor que é igual ao valor observado em um ponto 

amostrado ou inexatos em que o ponto estimado é diferente do valor 

conhecido; 

• abruptos que produzem uma superfície discreta e abrupta ou graduais que 

geram uma superfície suavizada; 

• convexos que geram estimativas entre os valores mínimo e máximo 

observados ou não convexos que podem produzir estimativas fora do 

intervalo de valores observados.; 

• linear que derivam uma estimativa assumindo que as amostras possuem uma 

distribuição normal ou não linear que derivam as estimativas a partir dos 

valores transformados das amostras; 

• limitações do método quanto à, distribuição dos dados, ausência de medida 

de erro, densidade das amostras, tipo de superfície e quantidade de 

amostras; 

• complexidade computacional do método; 

• estrutura de dados de saída, tais como, superfície quadriculada, polígono e 

superfície continua; 

• adequabilidade quanto às características dos dados amostrados. 

Alguns exemplos de métodos determinísticos são os métodos do vizinho 

mais próximo e do inverso do quadrado da distância. O método do vizinho mais 

próximo atribui ao ponto desconhecido o valor do ponto amostrado que estiver mais 

próximo. O método do inverso do quadrado da distância utiliza valores de pontos 

próximos aplicando-se um peso inversamente proporcional ao quadrado da distância 

entre eles para estimar o valor do ponto não amostrado. Estes métodos exigem 

pouca ou nenhuma decisão sobre os parâmetros do modelo (JAKOB; YOUNG, 

2006; LI; HEAP, 2008; LI, HEAP, 2014). 

Dentre os métodos probabilísticos, um tipo conhecido é a krigagem, 

existindo muitos tipos, sendo a krigagem ordinária a mais amplamente utilizada 

(OLIVER, 2010). Alguns dos tipos de krigagem são: krigagem simples que é o tipo 

mais simples, porém é raramente utilizada porque exige o conhecimento da média 

dos dados; krigagem ordinária é similar a krigagem simples com a vantagem de não 

ser necessário o conhecimento da média dos dados; krigagem universal é similar a 

krigagem ordinária, mas identifica tendência nos dados utilizando esta informação na 
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krigagem; krigagem disjuntiva é um método não linear parametrizado que fornece as 

probabilidades de exceder ou não exceder um limite pré-definido em conjunto com 

as estimativas da krigagem; median polish kriging é indicado para dados não 

estacionários e que ao mesmo tempo apresentam tendência e krigagem lognormal 

que é a krigagem ordinária do logaritmo dos valores amostrados, sendo utilizado em 

dados com forte assimetria positiva que se aproximam da distribuição lognormal (LI; 

HEAP, 2014; SARMA, 2009; WEBSTER; OLIVER, 2007). 

Alguns exemplos de métodos combinados são: classificação combinada com 

outros métodos de interpolação que é a exploração de uma variável secundária 

aleatória para a aplicação dos diferentes métodos de interpolação, análise de 

tendência de superfície combinada com krigagem que é a modelagem utilizando 

krigagem com o resíduo da análise de tendência de superfície, árvore de regressão 

combinada com krigagem e krigagem com regressão (LI; HEAP, 2008, 2011, 2014). 

Devido à importância e aos cuidados intrínsecos à interpolação foi proposto 

este subprocesso para interpolação dos dados, onde são apresentadas as principais 

classes de métodos de interpolação. 

Na Figura 10, o subprocesso de interpolação começa com a atividade de 

análise das características dos dados que auxilia na seleção das classes de 

métodos de interpolação aplicáveis, com base nas características que diferenciam 

os métodos de interpolação apresentadas, sendo possível aplicar uma ou mais 

classes de interpolação para posteriormente como última atividade do processo, 

selecionar o mapa interpolado mais adequado, atividade que pode ser realizada 

utilizando-se diversas medidas de erro quando fornecidas pelo método de 

interpolação.  

Li e Heap, 2011, apresentam diversas medidas de erro, tais como erro 

médio (ME) que fornece o grau de desvio na estimativa, porém tende a subestimar o 

erro, raiz quadrada do erro quadrático médio (RMSE) que fornece a magnitude do 

erro, mas é sensível a valores discrepantes, erro quadrático médio (MSE) também é 

sensível a valores discrepantes e o erro médio absoluto (MAE) que é menos 

sensível aos valores extremos indicando o grau de erro da estimativa. 

Adicionalmente são apresentados fatores que impactam no desempenho das 

técnicas de interpolação, tais como, densidade de amostragem, coeficiente de 

variação dos dados e a estratégia de amostragem (regular ou irregular). 
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Figura 10 - Subprocesso de referência para a interpolação de dados modelado em BPMN. 

 
Fonte: autor 
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Considerando a ampla utilização da krigagem para a interpolação de dados 

de solo, serão descritas a seguir algumas definições e parâmetros intrínsecos a este 

algoritmo de interpolação. 

A krigagem requer o ajuste do modelo de semivariograma que é utilizado 

para avaliar a distribuição espacial dos atributos, partindo do fato de que dados da 

área das ciências da terra possuem uma relação de vizinhança, sendo que pontos 

próximos possuem maior semelhança, enquanto pontos distantes apresentam menor 

semelhança ou correlação entre si, tendendo a apresentarem menor autocorrelação 

espacial (OLIVER, 2010; SARMA, 2009). 

Desta forma é necessário considerar as distâncias entre os pontos para 

compreender a distribuição espacial dos dados, resultando no uso da geoestatística, 

que considera a localização geográfica e a dependência espacial dos pontos 

amostrados. A dependência espacial é classificada como anisotrópica quando o 

modelo de dependência espacial varia dependendo da direção da análise da 

dependência espacial ou isotrópica na qual o modelo de dependência é igual em 

todas as direções. 

Essas características dos dados são obtidas através da determinação dos 

parâmetros do modelo de semivariogramas, sendo essa determinação, a ferramenta 

central da geoestatística, necessária para interpolação dependendo do método 

utilizado (MCKILLUP; DYAR, 2010). 

Alguns parâmetros do modelo de semivariogramas são: efeito pepita, 

modelo, patamar e alcance. Efeito pepita corresponde ao erro próximo da origem, 

indiciando a diferença entre os valores amostrados quando a distância entre os 

mesmos tende a zero. O modelo corresponde a modelos matemáticos, tais como, 

esférico, exponencial, gaussiano ou outros que melhor descrevem a variância 

espacial dos dados. O patamar corresponde à variância espacial máxima encontrada 

e compreende o efeito pepita (c0) mais a variância espacial correlacionada (c). O 

alcance indica o limite da região de influencia sobre o ponto central, sendo definido 

como 95% da distância entre o patamar e o efeito pepita. (MCKILLUP; DYAR, 2010; 

OLIVER, 2010; SARMA, 2009; WEBSTER; OLIVER, 2007).Os parâmetros do 

variograma podem ser ajustados utilizando-se validação cruzada e medidas de erro 

como a soma dos quadrados dos resíduos (SQR) e o coeficiente de determinação 

(R2) que é uma medida de concordância, indicando o percentual dos valores 
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amostrados que o modelo explica. Os modelos disponíveis e os recursos para ajuste 

do variograma dependem do software utilizado. 

Na AP a análise geoestatística é aplicada em muitos aspectos, incluindo 

amostragem, predição, mapeamento, tomada de decisão, aplicações em taxa 

variável economia e muitas outras. 

Após o subprocesso de interpolação (Figura 9), deve ser realizada a 

atividade de padronização dos atributos para que os mesmos sejam 

representados na mesma escala numérica, pois caso contrário os coeficientes que 

determinarão a correlação entre os atributos não serão comparáveis (WITTEN; 

FRANK; HALL, 2011). Após isso, o especialista deve aplicar algoritmos para 

remover atributos inconsistentes, irrelevantes e redundantes, além de 

identificar os atributos mais relevantes permitindo a redução na dimensionalidade 

dos dados tornando-se aplicáveis a uma maior gama de métodos (THEODORIDIS; 

KOUTROUMBAS, 2009; WITTEN; FRANK; HALL, 2011). 

No contexto da definição de ZM devem ser identificados os atributos com a 

maior correlação com a produtividade, quando se deseja identificar as zonas com 

enfoque na definição de áreas com produtividade homogênea, por exemplo. Deve-

se também considerar que muitos dados coletados podem apresentar forte 

correlação entre si, sendo importante eliminar ou reduzir a correlação entre os 

atributos (JIANG et al., 2011a), para que mapas não apresentem ZM distorcidas ou 

tendenciosas. 

Obviamente alguns métodos de agrupamento, frequentemente utilizados 

para definição de ZM, tentam selecionar os atributos apropriadamente, tratando os 

atributos redundantes e irrelevantes, mas na prática o desempenho pode melhorar 

com a seleção prévia dos atributos. 

A melhor estratégia para selecionar os atributos é utilizando conhecimento 

especializado do problema, conhecendo as características do problema e suas 

variáveis, porém métodos automáticos podem funcionar adequadamente, 

solucionando problemas encontrados nos dados brutos e adicionalmente reduzir a 

dimensionalidade através da redução da correlação entre eles, melhorando o 

desempenho e os resultados obtidos nos próximos subprocessos (THEODORIDIS; 

KOUTROUMBAS, 2009; WITTEN; FRANK; HALL, 2011). 

Para realização da seleção de subconjuntos de atributos, existem duas 

abordagens diferentes, descritas a seguir (WITTEN; FRANK; HALL, 2011): 
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• utilização dos métodos de filtragem baseado nas características gerais dos 

dados, filtrando o conjunto de atributos para identificar um subconjunto 

adequado, sem considerar o método que será utilizado para o processamento 

dos dados; 

• utilização dos métodos wrapper, que avaliam o subconjunto considerando os 

algoritmos que serão utilizados posteriormente para o processamento dos 

dados, durante o processo de seleção do subconjunto de atributos. 

Algoritmos de aprendizagem de máquina podem ser utilizados para seleção 

de atributos, tais como, árvores de decisão, algoritmos para construção de modelos 

lineares e algoritmos para construção de modelos não-lineares (THEODORIDIS; 

KOUTROUMBAS, 2009; WITTEN; FRANK; HALL, 2011).  

Porém esses algoritmos se limitam a classificar os atributos, sendo ainda 

necessário determinar o número apropriado de atributos a serem utilizados, 

considerando que o número de subconjuntos possíveis aumenta exponencialmente 

com o número de atributos, implicando em uma busca exaustiva impraticável 

(WITTEN; FRANK; HALL, 2011). Adicionalmente um grande número de atributos é 

associado com um grande número de parâmetros dos classificadores 

(THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2009). 

O espaço de busca pode ser tratado em duas direções, descendente e 

ascendente. A direção descendente inicia sem atributos e adiciona-os um a um, 

sendo também conhecida como seleção para frente. A direção ascendente inicia 

com o conjunto completo de atributos e remove-os um a um, sendo também 

conhecida como eliminação para trás. Adicionalmente a isso é necessário para 

alguns algoritmos o atributo classe. A seleção pode ser executada usando o 

conjunto completo ou usando validação cruzada (WITTEN; FRANK; HALL, 2011). 

Os avaliadores de subconjuntos de atributos calculam um valor numérico 

para orientar a busca. Avaliadores de atributos individuais utilizam os valores 

numéricos para gerar uma lista de classificação para posterior seleção de um 

número apropriado de atributos (WITTEN; FRANK; HALL, 2011). 

Muitos avaliadores utilizam algum critério baseado no ganho de informação, 

tais como critério de informação bayesiano, sendo que o melhor modelo indicado por 

esse critério dependente da (a) maximização da função de verossimilhança e da (b) 

complexidade do modelo e o número de pontos de dados (THEODORIDIS; 

KOUTROUMBAS, 2009). 
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Outra abordagem é a transformação dos dados, que transforma os mesmos 

para outro espaço de variáveis, criando um novo espaço n-dimensional para o 

conjunto de dados originais. Essa abordagem também pode ser denominada técnica 

de redução de dimensionalidade. Essa técnica pode remover informações 

redundantes, comuns nos conjuntos de dados (THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 

2009). 

Devido à importância da seleção de atributos, existem muitas estratégias e 

métodos para execução destas atividades. Theodoridis e Koutroumbas (2009) e 

Witten; Frank e Hall (2011) descreveram estratégias e métodos para seleção de 

atributos, sendo que muitas delas estão disponíveis no Software Weka (HALL et al., 

2009). Além deste, outros softwares estatísticos podem auxiliar na seleção dos 

atributos como o software R (TEAM, 2013). Um método frequentemente utilizado é a 

análise de componentes principais. 

A análise de componentes principais define novos atributos através da 

combinação linear do conjunto de atributos originais. Esse novo conjunto de 

atributos corresponde a um novo espaço de atributos, caracterizando a 

transformação dos dados de entrada citada acima. Os novos atributos são 

classificados em ordem crescente dos autovalores e opcionalmente, porém 

frequentemente, um subconjunto é selecionado baseado em seus autovalores de 

forma que sejam suficientes para explicar uma determinada proporção da variância 

(DAVATGAR et al., 2012; GUASTAFERRO et al., 2010; MILLÁN et al., 2012; 

THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2009; WANG et al., 2009; WITTEN; FRANK; 

HALL, 2011). Considerando que a escala dos atributos afeta o resultado da análise 

de componentes principais, é comum normalizar todos os atributos antes da análise 

(WITTEN; FRANK; HALL, 2011). 

Outra opção não muito frequente é a escolha de atributos baseado em 

critérios como a natureza estável dos atributos, conforme citado por Derby et al., 

2007 que utiliza elevação e CE devido a sua natureza estável.  

No final deste subprocesso, os atributos que melhor representam as 

características do talhão são selecionados na atividade de seleção final dos 

atributos para posterior definição de ZM.  
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4.1.4 Agrupamento de Dados 

O solo de áreas agrícolas apresenta diferentes características físicas, 

químicas e de relevo, e sua interação com a cultura e demais fatores de produção 

resultam em produtividades diferentes em um mesmo talhão. Com o objetivo de 

homogeneizar o talhão, maximizar a produtividade e/ou lucratividade e permitir o 

manejo em taxa variável, especialistas em AP utilizam dados do solo, planta e 

produtividade para identificar áreas homogêneas dentro de um talhão. 

Diante disso, o subprocesso de agrupamento de dados ou geração de 

mapas de ZM tem o objetivo de agrupar os pontos amostrais considerando a 

variabilidade espacial dos atributos utilizados. Este subprocesso resulta em grupos 

com a maior homogeneidade possível e ao mesmo tempo maximizando a 

heterogeneidade entre os grupos, resultando na melhor divisão possível do talhão. 

Devido às características de classificação não supervisionada, a tarefa resulta no 

agrupamento de pontos por similaridade, permitindo o uso de um amplo conjunto de 

algoritmos de agrupamento para geração dos mapas de ZM. O principal objetivo é 

revelar a organização dos pontos em grupos que permitam descobrir similaridades e 

diferenças entre os mesmos, para posteriormente identificar informações úteis. 

O agrupamento pode ser identificado com diferentes nomes de acordo com 

o contexto, tais como aprendizagem não supervisionada ou aprendizagem sem 

professor, taxonomia numérica, tipologia e divisão em partes. 

Agrupamento é uma atividade mental primitiva e muitas vezes executada 

pelo homem inconscientemente, sendo utilizada para manipular grandes 

quantidades de informações recebidas todos os dias, devido à tendência de 

categorizar todas as informações recebidas, tais como, homens, mulheres, frutas, 

verduras entre outras. 

O resultado do agrupamento é dependente da seleção de características ou 

atributos considerando as peculiaridades apresentadas anteriormente, medida de 

proximidade (similaridade ou dissimilaridade), critério de agrupamento, algoritmos de 

agrupamento, validação dos resultados e interpretação dos resultados. Diferentes 

escolhas podem fornecer resultados completamente diferentes (JAIN; MURTY; 

FLYNN, 1999; THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2009)  

As técnicas de agrupamento são aplicadas quando não existe classe 

previamente conhecida, requerendo a escolha de diferentes técnicas (exclusivo, 
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sobreposição, probabilidade/pertinência ou hierárquico) que devem ser 

determinadas pela natureza dos mecanismos de agrupamento particular, porém 

devido ao desconhecimento desses mecanismos, usualmente a escolha é baseada 

nas ferramentas de agrupamento disponíveis (WITTEN; FRANK; HALL, 2011). 

Quando é utilizado o agrupamento, a saída mostra como as instâncias são 

distribuídas nos grupos. Cada instância é associada exclusivamente a um único 

grupo, chamado de agrupamento rígido, ou podem ser associada a mais de um 

grupo com diferentes graus de pertinência baseados nas probabilidades de dada 

instância pertencer a cada um dos grupos, permitindo a sobreposição dos grupos. 

Um terceiro grupo de algoritmos utiliza dendogramas para organizar as instâncias 

em uma estrutura hierárquica, na qual as instâncias nos níveis mais baixos são mais 

fortemente acopladas (similares) do que nos níveis mais elevados (THEODORIDIS; 

KOUTROUMBAS, 2009; WITTEN; FRANK; HALL, 2011). 

De acordo com Theodoridis e Koutroumbas (2009) os algoritmos de 

agrupamento podem ser organizados nas seguintes categorias: 

• algoritmos sequenciais: são algoritmos que produzem agrupamentos simples 

e raramente são iterativos, consequentemente são rápidos. A ordem na qual 

as instâncias são apresentadas ao algoritmo podem modificar os resultados. 

Essa categoria frequentemente fornece grupos compactos esféricos ou 

elípticos dependendo da função de distância usada; 

• algoritmos hierárquicos: identificam os grupos produzindo iterativamente uma 

estrutura hierárquica aninhada das n instâncias, necessitando n iterações. 

Essa categoria pode ser subdividida em: 

o algoritmos aglomerativos: iniciam com cada instância em um grupo e a 

cada iteração, fazem a junção de grupos mais próximos baseados na 

função de distância definida; 

o algoritmos divisivos: são algoritmos que iniciam com um único grupo 

contendo todas as n instâncias e, a cada iteração, dividem os grupos 

até a obtenção de n grupos. 

• algoritmos de agrupamento baseados em funções de otimização, 

denominados esquemas iterativos de otimização de função. Frequentemente 

buscam iterativamente um ótimo local da função de avaliação considerando o 

número pré-definido de grupos. Podem ser divididos nas subcategorias a 

seguir: 
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o algoritmos de agrupamento rígido ou crisp: associam as instâncias 

exclusivamente a um único grupo. Um exemplo é o ISODATA; 

o algoritmos de agrupamento probabilísticos: associam cada instância ao 

grupo com a máxima probabilidade usando o princípio de classificação 

Bayesiana; 

o algoritmos de agrupamento fuzzy: calculam um grau de pertinência a 

cada par instância-grupo, consequentemente cada uma das instâncias 

está associada a cada um dos grupos, com diferentes graus de 

pertinência e inter-relacionados, de forma que a soma dos graus de 

pertinência de uma instância deverá ser igual a um; 

o algoritmos de agrupamento possibilístico: avaliam a possibilidade de 

uma instância estar associada a um determinado grupo. Esta categoria 

difere dos algoritmos fuzzy removendo o requisito de inter-relação dos 

grupos fuzzy; 

o Algoritmos de detecção de bordas: utilizam otimização de funções com 

foco na determinação das fronteiras entre os grupos. 

• outros: Técnicas de agrupamento que não se enquadram nas categorias 

anteriores. 

o algoritmos de agrupamento de ramificação e fronteira: fornecem um 

agrupamento ótimo global sem a necessidade de considerar todas as 

possibilidades, considerando o número de grupos e os critérios pré-

definidos; 

o algoritmos de agrupamento genético: utilizam a teoria dos algoritmos 

genéticos, tendo-se uma população de grupos que são combinados e 

avaliados a cada nova geração. 

o métodos de relaxamento estocástico: garantem, sob determinadas 

condições, uma convergência em probabilidade para um agrupamento 

ótimo global; 

o algoritmos de agrupamento de busca de vale: assumem que as regiões 

de uma variável aleatória x, onde muitas instâncias são encontradas, 

correspondem a regiões de incremento nos valores das funções de 

densidade de probabilidade, indicando onde os grupos são formados; 
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o algoritmos de aprendizagem competitiva: são esquemas iterativos que 

não empregam funções de custo, mas produzem muitos agrupamentos 

e convergem para o melhor de acordo com a distância; 

o algoritmos baseados em técnicas de transformação morfológica, 

utilizam transformações morfológicas para alcançar a melhor 

separação dos grupos; 

o algoritmos baseados em densidade consideram a densidade dos 

pontos para definir os grupos, visualizando os mesmos como regiões 

em um espaço n-dimensional; 

o algoritmos de agrupamento de subespaço são adequados para 

processamento de conjuntos de dados com muitos atributos; 

o métodos baseados em Kernel: apresentam como essência a adoção 

do método baseado na função kernel para fornecer um mapeamento 

do espaço original em um espaço multidimensional e explorar a 

capacidade não linear do método. 

No subprocesso proposto para o agrupamento de dados, apresentado na 

Figura 11, são incluídas as principais categorias de algoritmos de agrupamento, 

considerando que, em teoria, todos os algoritmos de agrupamento disponíveis 

podem ser aplicados nos conjuntos de dados disponíveis para definição de ZM. 

Desta forma somente a avaliação e comparação dos mapas de ZM poderá indicar os 

algoritmos que fornecerão os melhores resultados. A proposta é que o especialista 

possa escolher dentre os algoritmos disponíveis nos softwares utilizados. 

Dentre os diversos métodos de agrupamento, apresentados em Jain et al. 

(1999); Santos; Saraiva e Molin, 2012; Theodoridis; Koutroumbas (2009) e Witten; 

Frank e HALL et al. (2011), o mais amplamente utilizado nas pesquisas para 

definição de ZM é o fuzzy c-means (DAVATGAR et al., 2012; GUASTAFERRO et al., 

2010; MORAL et al., 2011; RODRIGUES JUNIOR et al., 2011; VALENTE et al., 

2012). 
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Figura 11 - Subprocesso de referência para o agrupamento de dados modelado em BPMN. 

 
Fonte: autor 
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Outra abordagem utilizada é considerar o conjunto de pontos como uma 

imagem, sendo possível, além dos métodos de agrupamento, a aplicação de 

algoritmos de segmentação e processamento de imagens, tais como o algoritmo 

watershed (ROUDIER et al., 2008) que trabalha com a ideia de detecção de bordas. 

4.1.5 Avaliação dos Mapas 

No subprocesso de agrupamento de dados, o especialista escolhe um ou 

mais algoritmos de agrupamento para identificar as ZM. No subprocesso de 

avaliação dos mapas de ZM, apresentado na Figura 12, o objetivo é determinar se 

um mapa é adequado, o quanto ele é adequado e também permitir a comparação 

entre mapas obtidos com métodos e/ou parâmetros diferentes. Diferentes métodos 

estatísticos são sugeridos para avaliação e comparação. 

É importante identificar quais características são mais relevantes para 

obtenção do mapa, para então escolher os métodos estatísticos para avaliação dos 

mapas. Os resultados fornecem informações para identificar o melhor mapa para o 

manejo do talhão ou a necessidade de escolher outros métodos ou parâmetros para 

obter mapas de ZM melhores. 

Para avaliação dos mapas de ZM podem ser utilizados desde aspectos 

simples como a análise de variância dos grupos até comparações estatísticas entre 

mapas para determinar se existe diferença significativa entre eles. Uma alternativa 

para avaliação é a correspondência entre os mapas de ZM obtidos com atributos de 

solo e mapas de produtividade divididos em faixas de produtividade utilizando a 

contagem de pontos coincidentes. 

Dentre os métodos estatísticos para comparação de agrupamentos podem 

ser citados, o teste T2 de Hotelling é uma generalização da distribuição t-student, 

indicando se existe diferenças significativas entre grupos, examinando o quadrado 

da distância entre duas amostras em um espaço n-dimensional (DAVATGAR et al., 

2012), teste de McNemar que utiliza tabela de contingencia 2x2 e a distribuição �� 

para determinar se dois experimentos são significativamente diferentes 

(GUASTAFERRO et al., 2010), coeficiente Kappa que permite verificar se existem 

diferenças significativas através da análise da tabela de contingencia, análise de 

variância one-way compara populações verificando se as médias são 

significativamente diferentes utilizando a distribuição F, teste F verifica 
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estatisticamente utilizando a distribuição F se duas populações possuem a mesma 

variância e o teste de Tukey que compara pares de médias baseando-se na 

diferença mínima significativa (MONTGOMERY, 2013), porém, além dos métodos 

estatísticos, a estratégia, ou seja, a metodologia de utilização dos testes e atributos 

utilizados para comparação podem variar (SÁ, 2007). O especialista deve escolher 

um ou mais destes métodos para identificar o melhor mapa. 

Na proposta apresentada na Figura 12, indica-se a escolha dos métodos 

estatísticos com base no objetivo da avaliação dos mapas, conforme apresentado a 

seguir: 

• verificar se dois grupos possuem variâncias significativamente diferentes. 

o Para essa verificação sugere-se o uso do teste F que verifica se duas 

populações tem a mesma variância, porém devido ao fato de ser 

sensível a desvios nos dados em relação à distribuição normal, deve 

ser utilizado com cautela. Uma aproximação da normalidade pode não 

ser adequada o suficiente para tornar o procedimento de teste válido 

em um grau aceitável. Este método não assume que as populações 

têm médias iguais (LI; SHI; LI, 2007; SÁ, 2007). 

• verificar se pares de médias são significativamente diferentes; 

o Neste caso sugere-se o uso da análise de variância (ANOVA) para 

determinar se existem diferenças significativas entre populações 

(grupos), porém este método não indica quais populações são 

diferentes, isso resulta na necessidade de utilizar testes post-hoc para 

identificar quais grupos são diferentes entre si. Desta forma 

recomenda-se o uso do teste de Tukey para indicar quais pares de 

grupos são significativamente diferentes (MANN et al., 2011; MOLIN; 

CASTRO. 2008; SÁ, 2007). 

• verificar se existem diferenças estatísticas significativas entre grupos 

multivariáveis; 

o Neste caso é indicado o teste T2 Hotelling que compara as médias dos 

diferentes grupos, considerando que cada variável do grupo apresenta 

distribuição normal das suas amostras (DAVATGAR et al., 2012). 
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Figura 12 - Subprocesso de referência para avaliação dos mapas modelado em BPMN. 

 
Fonte: autor 
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• comparação estatística entre mapas; 

o Como primeira opção, pode ser utilizado o coeficiente de Kappa para 

medir o grau de concordância para variáveis categóricas/nominais. 

Quando existe total concordância o coeficiente de kappa é 1, enquanto 

na total ausência de concordância o coeficiente de kappa é zero (SÁ, 

2007; VALENTE et al., 2012); 

o A segunda opção é o teste de McNemar para comparação estatística 

de dois mapas, indicando se são significativamente diferentes 

(GUASTAFERRO et al., 2010; SÁ, 2007). 

Apesar destes métodos serem considerados suficientes para avaliação dos 

mapas de ZM, não existe impedimento para uso de outros métodos existentes ou 

novas propostas de métodos de avaliação, de acordo com a experiência do 

especialista. 

4.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo foi apresentado o modelo de referência para definição de ZM 

composto de cinco subprocessos e o respectivo detalhamento de cada subprocesso. 

Procurou-se apresentar as principais atividades e decisões inerentes ao processo de 

definição de ZM em uma notação atual, simples e robusta para representar as 

peculiaridades do processo de definição de ZM. Adicionalmente à apresentação dos 

subprocessos com suas atividades e considerações, foram apresentadas no capítulo 

os conceitos envolvidos nos subprocessos e atividades, de forma a justificar sua 

importância, além de apresentar possíveis variações na execução das atividades, 

ampliando as opções disponíveis para a definição de ZM. 

No próximo capítulo será apresentado um estudo de caso utilizando o 

modelo de referência proposto para definição de ZM, descrevendo a aplicação das 

atividades e subprocessos propostos. 
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5 ESTUDO DE CASO 

 
Este estudo de caso tem por objetivo avaliar o modelo de referência 

proposto, utilizando-o como guia para a definição de zona de manejo de um talhão. 

Não se pretende neste trabalho, fazer uma avaliação formal e exaustiva do modelo, 

o que parece não ser praticável dada a complexidade do objeto e as inúmeras 

variantes em que se pode incorrer. Pretende-se, antes, mostrar sua adequabilidade 

e utilidade para atingir o propósito de ser uma referência para a definição de ZM. 

Para realização do estudo de caso, foram percorridos o processo, 

subprocessos e atividades propostos no modelo de referência. Como ferramenta 

computacional para realização do estudo de caso optou-se pela utilização do 

software estatístico R (TEAM, 2013) por ser de uso livre e devido à ampla 

disponibilidade de bibliotecas que permitem a execução de todos os subprocessos e 

atividades apresentados no modelo de referência proposto. As bibliotecas utilizadas, 

detalhes e considerações quanto à utilização, serão citadas em cada uma das 

atividades ou subprocessos, quando necessário. 

5.1 COLETA DE DADOS 

O estudo foi conduzido utilizando dados de um talhão de 133,96 ha, próximo 

ao município de Tibagi no estado do Paraná, contendo 62 amostras de solo 

distantes aproximadamente 165 metros, com análise dos seguintes parâmetros de 

solo: pH, Acidez potencial (H+Al), Alumínio (Al), Cálcio (Ca), magnésio (Mg), 

potássio (K), soma de bases (SB), capacidade de troca de cátions (CTC), fósforo 

(P), Carbono (C), matéria orgânica (MO), saturação de bases (V) e Saturação de Al. 

A partir destas 62 amostras, foram escolhidas 13 para análise das propriedades 

físicas do solo, areia, silte e argila. Adicionalmente foram gerados mapas de 

produtividade de trigo e de altitude com o auxílio do monitor de produtividade da 

colhedora, obtendo-se 94865 amostras. A Figura 13 apresenta o contorno do talhão 

e a grade de pontos utilizada para coleta dos dados, sendo os pontos em destaque 

selecionados para análise das propriedades físicas do solo. 

Este subprocesso foi realizado por parceiros, consequentemente não se teve 

controle do processo de definição da grade amostral, bem como do processo de 

coleta. Desta forma, o conjunto de dados bruto foi disponibilizado para o estudo de 

caso. 
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Figura 13 - Contorno do talhão e grade de pontos para amostragem dos atributos químicos e 

físicos (pontos em destaque). 

 
Fonte: autor 

5.2 FILTRAGEM DE DADOS 

Embora não seja apresentada a filtragem do mapa de altitude na literatura, 

optou-se por realizar alguns filtros devido ao fato do mapa de altitude ter sido obtido 

através do monitor de produtividade da colhedora. Desta forma o mapa de altitude 

foi filtrado removendo erros grosseiros de posicionamento (pontos fora do talhão), 

pontos com altitude nula, pontos com distância nula (remoção do segundo ponto) e 

por último, pontos fora do intervalo especificado (+/- 3 x desvio padrão). 

O mesmo procedimento foi utilizado para o mapa de produtividade, 

removendo erros grosseiros de posicionamento (pontos fora do talhão), pontos com 

largura de plataforma abaixo da mínima (100%), pontos com umidade dos grãos 

nula, pontos com produtividade nula, pontos com distância nula (remoção do 

segundo ponto) e pontos fora do intervalo especificado para produtividade (+/- 3 x 

desvio padrão). O número de pontos removidos em cada filtro é apresentado na 

Tabela 2. 
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Tabela 2 - Resultado da filtragem dos dados de produtividade e altitude. 

Filtros 
Pontos removidos por atributo 

Altitude Produtividade 
Erros de posicionamento 1021 1021 
Largura de plataforma NA 14652 
Umidade Nula NA 0 
Produtividade Nula NA 0 
Altitude Nula 0 NA 
Distância Nula 174 133 
Intervalo (+/- 3dp) – Altitude 0 NA 
Intervalo (+/- 3dp) – Produtividade NA 697 
Total 1195 16503 
NA – Não se aplica.   

Fonte: autor 

5.3 SELEÇÃO DE ATRIBUTOS 

A seleção de atributos foi subdividida nas atividades propostas no modelo de 

referência, as quais foram aplicadas e os resultados das respectivas atividades são 

apresentados a seguir. 

5.3.1 Verificar a necessidade de ajuste da grade amostral 

Devido às diferenças entre o número de pontos amostrados para os 

atributos físicos, químicos, altitude e produtividade, além das diferentes coordenadas 

entre os pontos amostrados, torna-se necessário o ajuste da grade amostral dos 

mapas para a adequada sobreposição dos mesmos, com o objetivo de definir as ZM. 

Desta forma torna-se necessário a realização do subprocesso de interpolação. 

5.3.2 Interpolação 

5.3.2.1 Análise das características dos dados 

A análise das características dos dados tem como objetivo verificar o 

número de amostras, média, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação, 

mínimo, máximo, coeficiente de assimetria definido por � = �[�� − 
��]/��, 

apresentando valor positivo para assimetria positiva e valor negativo para assimetria 

negativa, porém pode apresentar falsa assimetria para algumas distribuições, 

curtose definido por � = �[�� − 
��]/�� − 3, que fornece o grau de achatamento da 

distribuição apresentando valor negativo para distribuições mais achatadas em 

relação à distribuição normal e o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov para 

teste de aderência à distribuição normal. O teste compara a distribuição dos dados 
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com uma distribuição normal. Valores com nível de significância > 0,05 indicam que 

a distribuição dos dados corresponde à normal. A Tabela 3 apresenta a descrição 

estatística dos dados, permitindo avaliar suas características. 

A análise estatística mostra que os atributos, H+Al, Al e Saturação de Al 

apresentam assimetria positiva, não apresentando aderência à distribuição normal 

pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. 

Por outro lado, para a altitude e a produtividade de trigo, os valores da média 

e mediana são muito próximos, os valores de curtose apresentam leve distorção dos 

valores esperados para a distribuição normal e os histogramas apresentados na 

Figura 14 demonstram uma aproximação da distribuição normal, especialmente para 

a produtividade de trigo. Diante disso, estes dois atributos serão considerados 

aderentes à distribuição normal para este estudo. 

Figura 14 – Histogramas de altitude e produtividade. 

  
Fonte: autor 

Adicionalmente é considerada a densidade amostral dos mapas de atributos 

para auxiliar na escolha dos métodos de interpolação mais adequados às 

características dos dados amostrados. 
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Tabela 3 - Descrição estatística das propriedades do solo, produtividade e altitude. 

Atributos 
N. 

amostras Média Mediana 
Desvio 
padrão CV Mín. Máx. Assimetria Curtose Kolmogorov-Smirnov 

pH 62 5,20 5,20 0,36 0,07 4,30 5,90 -0,26 -0,48 0,79 
H+Al 62 50,76 45,86 15,05 0,3 32,22 110,80 1,90 4,21 0,00 
Al 62 0,66 0,00 1,61 2,44 0,00 8,50 3,30 11,72 0,00 
Ca (mmolc/dm3) 62 33,65 34,60 8,64 0,26 10,60 57,30 -0,24 0,47 0,73 
Mg (mmolc/dm3) 62 17,74 18,15 4,74 0,27 5,20 30,50 -0,28 0,43 0,68 
K (mmolc/dm3) 62 4,19 3,90 1,82 0,43 1,00 8,40 0,51 -0,52 0,27 
SB (mmolc/dm3) 62 55,57 56,85 14,10 0,25 18,50 91,50 -0,24 0,35 0,95 
CTC (mmolc/dm3) 62 106,30 105,60 12,05 0,11 78,29 134,30 -0,12 -0,36 0,93 
P (mg/dm3) 62 42,92 36,50 25,92 0,6 9,00 119,00 0,90 0,19 0,48 
C (g/dm3) 62 23,12 23,24 3,40 0,15 15,39 33,74 0,29 0,37 0,97 
MO (mg/dm3) 62 39,85 40,06 5,87 0,15 26,53 58,17 0,29 0,37 0,97 
V (%) 62 52,36 54,80 11,51 0,22 14,30 72,22 -1,15 1,58 0,11 
Saturação de Al 62 1,88 0,00 5,40 2,87 0,00 28,91 4,09 17,24 0,00 
Areia (%) 13 47,91 50,20 9,86 0,21 31,60 68,95 0,09 -0,29 0,80 
Silte (%) 13 18,97 18,45 1,71 0,09 16,35 23,10 0,82 0,21 0,91 
Argila (%) 13 33,13 31,55 10,42 0,31 10,60 50,80 -0,12 -0,20 0,68 
Altitude(m) 93670 793,89 790,07 13,30 0,02 759,74 828,02 0,54 -0,70 0,00 
Produtividade (t/ha) 78362 2,17 2,20 0,51 0,24 0,34 4,39 -0,38 1,63 0,00 
CV – Coeficiente de variação 
Kolmogorov-Smirnov > 0,05 – Aderente à distribuição normal. 

Fonte: autor 
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5.3.2.2 Verificar anisotropia 

Diante da quantidade de amostras disponíveis optou-se pela utilização da 

krigagem ordinária para os atributos de solo e o IPD (Inverso da potência das 

distâncias) para altitude e produtividade, devido ao elevado número de amostras 

para os mapas de altitude e produtividade. Embora o número de pontos para os 

atributos físicos de solo seja bastante reduzido, utilizou-se a krigagem ordinária 

porque o IPD apresentaria um resultado pior nestas condições. Algumas alternativas 

são aumentar a grade amostral ou utilizar outros métodos de interpolação 

disponíveis. 

Para a krigagem ordinária, foi realizada a verificação da anisotropia nos 

mapas de solo, dos quais apenas Ca, Mg, SB, areia, silte e argila não apresentaram 

anisotropia significativa de acordo com a função estimateAnisotropy da biblioteca 

intamap (PEBESMA et al., 2011) do software R. A função também forneceu a razão 

da anisotropia e a direção de maior correlação espacial em graus em relação ao eixo 

horizontal. Os valores de anisotropia dos atributos de solo são apresentados na 

Tabela 4. 

Na sequência foi realizado o ajuste dos parâmetros do semivariograma 

usando a função estimateParameters da biblioteca intamap (PEBESMA et al., 2011) 

que faz uma chamada para a função autofitVariogram da biblioteca automap 

(HIEMSTRA et al., 2009) devido ao objeto ser da classe automap. A escolha do 

melhor modelo e seus parâmetros é feita minimizando a soma de erros quadráticos 

dado por ��� = ∑ ��� − �������� , onde �� é o valor estimado e �� é o valor amostrado.  

Os modelos e os respectivos parâmetros para cada camada de dados são 

apresentados na Tabela 4 e os semivariogramas experimentais são apresentados na 

Figura 15. 

Os semivariogramas para Al, Ca, Mg, SB, V, argila e areia, apresentaram 

curvas paralelas ao eixo x para distâncias próximas de zero, pH, P, CTC e Silte não 

apresentam bons ajustes visuais e MO, Areia e C não apresentaram patamar dentro 

da área de estudo. Essas características indicam a necessidade de alterações do 

modelo ou ajuste fino dos seus parâmetros, resultando em uma melhor acurácia na 

estimativa de pontos não amostrados, devido ao melhor ajuste do modelo de 

semivariograma e possivelmente reduzindo o efeito pepita. 
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Tabela 4 - Parâmetros dos semivariogramas experimentais dos atributos de solo. 

Atributos Anisotropia 
significativa 

Razão da 
anisotropia 

Direção da 
anisotropia 

Modelo 
matemático 

C0 C Nugget (%) Classe de 
dependência  

espacial 

Alcance (m) 

pH Sim 1,25 -56,70 Ste 0,00 0,22 0,60 Fo 942 

H+Al Sim 1,41 79,17 Circ 31,53 253,78 11,05 Fo 662 

Al Sim 1,50 82,94 Ste 1,17 2,10 35,77 M 297 

Ca (mmolc/dm3) Não 1,11 -55,96 Ste 51,06 23,59 68,40 M 312 

Mg (mmolc/dm3) Não 1,06 -65,22 Ste 15,08 7,69 66,24 M 321 

K (mmolc/dm3) Sim 1,17 -80,93 Cir 1,62 1,71 48,64 M 602 

SB (mmolc/dm3) Não 1,12 -64,36 Ste 138,15 58,55 70,23 M 303 

CTC (mmolc/dm3) Sim 1,43 -48,11 Ste 0,00 151,33 0,00 Fo 245 

P (mg/dm3) Sim 1,85 -40,30 Lin 336,24 300,42 52,81 M 454 

C (g/dm3) Sim 1,57 66,19 Ste 3,08 18,37 14,38 Fo 2455 

MO (mg/dm3) Sim 1,57 66,19 Ste 9,17 54,60 14,38 Fo 2456 

V (%) Sim 1,12 74,36 Ste 69,77 89,39 43,84 M 409 

Saturação de Al Sim 1,62 79,43 Ste 7,45 28,93 20,47 Fo 220 

Areia (%) Não 1,30 2,97 Ste 37,68 168,58 18,27 Fo 1328 

Silte (%) Não 1,25 18,75 Esf 0,00 2,10 0,00 Fo 379 

Argila (%) Não 1,26 3,14 Ste 43,86 72,07 37,83 M 701 

Ste – Matern, M. Stein's parameterization; Cir – Circular; Lin; Linear; Esf – Esférico; 
C0 – Efeito pepita 
Patamar = C0 + C 
Nugget (%) = C0 / (C0 + C) * 100 
Classe de dependência espacial: Fo - Forte - Nugget < 25%; M – Moderada – Nugget (%) 25% - 75%; Fr – Fraca – Nugget (%) > 75%. 

Fonte: autor 
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Figura 15 - Semivariogramas experimentais. 
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conclusão 

  

 
Fonte: autor 
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Tabela 4. Por padrão a função considera 50 vizinhos para a krigagem ordinária. Os 

mapas foram interpolados para gerar uma grade com células de 10m x 10m, 

resultando em 16.150 pontos. Embora alguns semivariogramas experimentais não 

tenham apresentado bons ajustes visuais, decidiu-se manter a utilização da 

krigagem ordinária devido ao reduzido número de amostras, especialmente para os 

atributos físicos. A visualização dos mapas interpolados (APÊNDICE C) permitiu 

verificar que, apesar da possibilidade de ajustes nos modelos de semivariogramas, 

os mapas permitiram a identificação de regiões distintas, sem apresentar isovalores 

em torno dos pontos amostrados, como frequentemente ocorre com o uso do IPD 

para situações em que existe um reduzido número de amostras. 

Considerando-se às limitações dos métodos utilizados para avaliação de 

anisotropia dos mapas com alta densidade amostral, optou-se pelo uso do método 

IPD, por ser mais simples e ter resultados satisfatórios para mapas com alta 

densidade amostral (APÊNDICE D). A função utilizada considera toda a vizinhança 

para a estimativa dos valores e a grade para interpolação foi a mesma utilizada para 

a krigagem ordinária. 

5.3.3 Padronização dos atributos 

Após a interpolação os dados coletados foram padronizados para o intervalo 

[0 e 1] utilizando a função data.Normalization da biblioteca clusterSim (WALESIAK; 

DUDEK, 2014) de forma a evitar que as diferentes grandezas e unidades de medida 

pudessem influenciar nas próximas atividades, produzindo resultados distorcidos. 

5.3.4 Seleção final dos atributos 

Para seleção final dos atributos, foi utilizada a função principal da biblioteca 

psych (REVELLE, 2014) para análise de componentes principais. Através da 

mudança de sistema de coordenadas realizada pela análise de componentes 

principais é possível eliminar ou reduzir os impactos negativos da existência de 

atributos inconsistentes, atributos irrelevantes e/ou atributos redundantes. 

Adicionalmente, auxilia na identificação dos atributos mais relevantes através dos 

pesos atribuídos a cada atributo na composição das componentes principais. Na 

matriz de correlação dos atributos apresentada na Tabela 5, é possível observar a 
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existência de forte correlação entre muitos atributos, justificando a necessidade 

dessa atividade.  

A Tabela 6 apresenta os autovalores das componentes, a variância 

proporcional explicada por cada uma das componentes principais e a variância 

acumulada. 

Para redução da dimensionalidade foram utilizadas apenas as componentes 

principais com autovalor maior do que 1, uma vez que explicam a maior parte da 

variância presente nos dados. De acordo com a Tabela 6, apenas as primeiras 4 

componentes principais serão utilizadas explicando juntas 83% da variabilidade. 

A Tabela 7 apresenta os autovetores das componentes principais 

selecionadas, permitindo observar quais atributos apresentam maior peso em cada 

uma das componentes selecionadas. 

5.4 AGRUPAMENTO DE DADOS 

O agrupamento de dados foi realizado utilizando o algoritmo fuzzy cmeans  

disponível na biblioteca e1071 (DIMITRIADOU et al., 2011) que agrupa as amostras 

com o objetivo de minimizar a função ∑ ∑ ����������� , onde �� é o peso da amostra  , 
��� é o grau de pertinência da amostra   no centro !, ��� é a distância entre a amostra 

  e o centro ! e " é o grau de fuzzificação especificado (BAZZI, 2011; FRIDGEN et 

al., 2004; FU et al., 2010).  

Foram gerados mapas com grupos entre 2 e 6 utilizando as quatro 

componentes principais selecionadas no subprocesso anterior, resultando nos 

mapas apresentados na Figura 16. 
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Tabela 5 - Matriz de correlação. 

pH H+Al Al Mg K Ca SB CTC P C MO V Saturação Al Argila Silte Areia Altitude Produtividade 

pH 1,00 -0,69 -0,76 0,86 0,18 0,86 0,86 -0,03 0,23 0,25 0,25 0,81 -0,66 0,68 -0,37 -0,62 0,45 0,06 

H+Al -0,69 1,00 0,88 -0,66 -0,15 -0,66 -0,66 0,53 0,11 0,45 0,45 -0,92 0,79 -0,35 0,15 0,35 -0,17 -0,02 

Al -0,76 0,88 1,00 -0,75 -0,21 -0,75 -0,76 0,34 -0,05 0,26 0,26 -0,88 0,93 -0,55 0,25 0,52 -0,39 -0,08 

Mg 0,86 -0,66 -0,75 1,00 0,16 1,00 0,99 0,12 0,35 0,23 0,23 0,87 -0,62 0,80 -0,17 -0,75 0,54 0,03 

K 0,18 -0,15 -0,21 0,16 1,00 0,17 0,28 0,15 -0,12 0,06 0,06 0,23 -0,21 0,02 0,25 -0,01 -0,20 -0,10 

Ca 0,86 -0,66 -0,75 1,00 0,17 1,00 0,99 0,12 0,35 0,23 0,23 0,87 -0,63 0,80 -0,18 -0,76 0,55 0,03 

SB 0,86 -0,66 -0,76 0,99 0,28 0,99 1,00 0,14 0,33 0,23 0,23 0,87 -0,64 0,78 -0,14 -0,74 0,51 0,02 

CTC -0,03 0,53 0,34 0,12 0,15 0,12 0,14 1,00 0,45 0,69 0,69 -0,27 0,29 0,18 0,10 -0,15 0,11 0,00 

P 0,23 0,11 -0,05 0,35 -0,12 0,35 0,33 0,45 1,00 0,51 0,51 0,05 -0,03 0,44 -0,33 -0,41 0,41 0,09 

C 0,25 0,45 0,26 0,23 0,06 0,23 0,23 0,69 0,51 1,00 1,00 -0,19 0,27 0,35 -0,30 -0,28 0,30 0,08 

MO 0,25 0,45 0,26 0,23 0,06 0,23 0,23 0,69 0,51 1,00 1,00 -0,19 0,27 0,35 -0,30 -0,28 0,30 0,08 

V 0,81 -0,92 -0,88 0,87 0,23 0,87 0,87 -0,27 0,05 -0,19 -0,19 1,00 -0,73 0,56 -0,12 -0,54 0,30 -0,01 

Saturação Al -0,66 0,79 0,93 -0,62 -0,21 -0,63 -0,64 0,29 -0,03 0,27 0,27 -0,73 1,00 -0,43 0,23 0,40 -0,30 -0,12 

Argila 0,68 -0,35 -0,55 0,80 0,02 0,80 0,78 0,18 0,44 0,35 0,35 0,56 -0,43 1,00 -0,23 -0,98 0,87 0,05 

Silte -0,37 0,15 0,25 -0,17 0,25 -0,18 -0,14 0,10 -0,33 -0,30 -0,30 -0,12 0,23 -0,23 1,00 0,15 -0,30 -0,10 

Areia -0,62 0,35 0,52 -0,75 -0,01 -0,76 -0,74 -0,15 -0,41 -0,28 -0,28 -0,54 0,40 -0,98 0,15 1,00 -0,86 -0,04 

Altitude 0,45 -0,17 -0,39 0,54 -0,20 0,55 0,51 0,11 0,41 0,30 0,30 0,30 -0,30 0,87 -0,30 -0,86 1,00 0,16 

Produtividade 0,06 -0,02 -0,08 0,03 -0,10 0,03 0,02 0,00 0,09 0,08 0,08 -0,01 -0,12 0,05 -0,10 -0,04 0,16 1,00 
Fonte: autor 

Tabela 6 - Componentes principais. 

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 CP10 CP11 CP12 CP13 CP14 CP15 CP16 CP17 CP18 

Autovalores 8,21 4,04 1,61 1,15 0,96 0,64 0,58 0,34 0,20 0,11 0,09 0,04 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

Var. proporcional 0,46 0,22 0,09 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Var. cumulativa 0,46 0,68 0,77 0,83 0,89 0,92 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

CP – Componente principal. 
Fonte: autor
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Tabela 7 - Autovetores das componentes principais com autovalores maiores do que 1. 

CP1 CP2 CP3 CP4 

pH 0,90 0,01 0,06 -0,25 

H+Al -0,73 0,64 0,01 0,11 

Al -0,85 0,44 0,04 0,12 

Ca 0,96 0,08 0,14 0,03 

Mg 0,96 0,07 0,15 0,03 

K 0,16 -0,09 0,79 -0,15 

SB 0,96 0,07 0,23 0,01 

CTC -0,01 0,79 0,39 0,05 

P 0,34 0,62 -0,17 -0,08 

C 0,15 0,92 0,13 -0,24 

MO 0,15 0,92 0,13 -0,24 

V 0,88 -0,38 0,14 -0,04 

Saturação de Al -0,74 0,44 0,04 0,19 

Argila 0,85 0,33 -0,15 0,32 

Silte -0,29 -0,21 0,54 0,62 

Areia -0,81 -0,29 0,15 -0,42 

Altitude 0,64 0,37 -0,44 0,37 

Produtividade 0,07 0,08 -0,34 -0,27 

CP – Componente principal. 
Fonte: autor 

Frequentemente nos trabalhos que utilizam o algoritmo fuzzy c-means 

utilizam-se dois índices para determinar qual é o número de grupos mais adequado, 

FPI e NCE. 

FPI (0 ≤ FPI ≤ 1) é a medida do grau de separação entre as partições fuzzy 

da matriz de dados, onde um valor próximo de 1 indica um forte compartilhamento 

de amostras e próximo de zero grupos distintos, sem compartilhamento de amostras. 

NCE (0 ≤ NCE ≤ 1) estima o grau de desorganização na classificação, onde um valor 

próximo de 1 indica forte desorganização e 0 reflete forte organização. Esses índices 

são definidos por #$% = 1 − '
'(� [1 − ∑ ∑ )*+,-./,012+01

�  e 34� = �
�(' 51 − ∑ ∑ 6789�*+,�/,012+01

� :, 
onde ����1 ≤  ≤ <, 1 ≤ ! ≤ >� é o grau de pertinência da amostra   ao centro !, > é o 

número de grupos, < é o número de amostras e ?�@A é o logaritmo natural 

(DAVATGAR et al., 2012; JIANG et al., 2011a). 
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Figura 16 - Mapas de zonas de manejo utilizando fuzzy c-means. 
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Fonte: autor 

Porém, para o conjunto de dados utilizados, os índices não convergiram 

para um mínimo comum, tornando necessário a utilização da função fclustindex da 

biblioteca e1071 (DIMITRIADOU et al., 2011) que fornece diversos índices para 

avaliar a qualidade da divisão do mapa em grupos, conforme Tabela 8.  

Para a decisão do número mais adequado de grupos, foi considerado o 

número de grupos indicado pela maioria dos índices. No entanto, observou-se que 

alguns índices não convergiram, mesmo após simular a criação de 7 e 8 grupos (não 

apresentados no trabalho).  
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Desta forma, fuzzy hypervolume (Fhv) considera o volume dos grupos, 

average partition density (Apd) considera a densidade média dos grupos, partition 

density (Pd) utiliza a densidade das partições e fukuyama.sugeno (Fs) que consiste 

na diferença entre a composição da matriz de pertinência e a geometria da 

representação indicaram sempre o maior número de grupos simulado, mesmo sendo 

considerado um número excessivo para aplicações em AP, além de visualmente 

pode ser observado um entrelaçamento entre os pontos de zonas vizinhas nas 

bordas. 

Diante disso, para este estudo serão considerados os índices xie.beni (Xb) 

que calcula a razão da variância total das partições e a separação do vetor de 

centroides, sendo que o menor valor representa a melhor divisão, partition 

coeficiente (Pc) avalia a fuzzificação dos grupos sem considerar os dados, sendo 

que o maior valor indica a melhor divisão. e partition entropy (Pe) avalia a matriz de 

pertinência, sem considerar os dados, sendo que o menor valor indica a melhor 

divisão. Este índices identificaram 5 como o número mais adequado de grupos. 

Proportion exponet (Pre) que mede a fuzzificação da estrutura, foi descartado 

porque forneceu ∞ para todos os casos. Por fim, separation index (Si) que avalia a 

compactação e divisão dos grupos, indicou sozinho 3 grupos como a melhor divisão. 

Tabela 8 - Índices calculados para os diferentes mapas de zonas de manejo. 

Grupos Fhv Apd Pd Xb Fs Pc Pe Pre Si 

2 1,2E+0 1,5E+3 1,4E+3 6,8E-5 -8,8E+3 8,1E-1 3,0E-1 Inf 3,0E-3 

3 9,5E-1 2,2E+3 1,9E+3 4,1E-5 -2,0E+4 8,2E-1 3,3E-1 Inf 2,9E-3 

4 8,5E-1 2,1E+3 1,7E+3 2,5E-5 -2,6E+4 8,3E-1 3,2E-1 Inf 4,6E-3 

5 5,3E-1 2,8E+3 2,3E+3 1,6E-5 -3,9E+4 8,7E-1 2,5E-1 Inf 4,4E-3 

6 4,4E-1 4,0E+3 3,1E+3 2,1E-5 -4,1E+4 8,6E-1 2,6E-1 Inf 4,4E-3 

Fhv – Fuzzy hypervolume; Apd – Average partition density; Pd – Partition density;  
Xb – Xie beni índice; Fs – Fukuyama sugeno; Pc – partition coeficiente; Pe – Partition entropy; Pre – 
Proportion exponent; Si – Separation index 

Fonte: autor 
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Para ilustrar a comparação entre mapas, utilizamos o algoritmo k-means 

com o auxílio da função kmeans (TEAM, 2013) para gerar um mapa de ZM com o 

mesmo número de grupos indicado pelos índices apresentados na Tabela 8, 

resultando no mapa com 5 grupos apresentados na Figura 17. 

O algoritmo k-means divide as amostras em grupos com o objetivo de 

minimizar a soma dos quadrados das distâncias entre os dados e o centroide do 

grupo associado (THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2009; WITTEN; FRANK; HALL, 

2011). 

Figura 17 - Mapa de zonas de manejo utilizando Kmeans. 

 

Fonte: autor 

5.5 AVALIAÇÃO DOS MAPAS 

Conforme mencionado no capítulo anterior podem ser utilizados diversos 

métodos e funções para avaliar e comparar os mapas. Foram utilizados previamente 

os índices para determinar o número de grupos mais apropriado. 

Nesta subseção serão utilizados outros métodos para avaliar e comparar os 

mapas. A Tabela 9 apresenta os resultados da análise de variância dos mapas 

obtidos definindo 5 grupos para a divisão em ambos os algoritmos, fuzzy c-means e 

k-means. 

De acordo com a análise de variância apresentada na Tabela 9, existem 

diferenças significativas entre os grupos para todas as componentes principais 

utilizadas. O valor F indica a razão entre a variabilidade entre os grupos e a 

variabilidade dentro do grupo. A partir disso observa-se na Tabela 9 que as 

componentes principais que melhor caracterizam a divisão nas zonas são, na ordem, 

CP1, CP2, CP4 e CP3 para ambos os mapas. 
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Tabela 9 - Resultados da análise de variância para os mapas gerados pelo fuzzy c-means e k-

means. 

CPs 
Fuzzy c-means k-means 

F Valor-p F Valor-p 

CP1 11267 <2e-16 11155 <2e-16 

CP2 9184 <2e-16 9137 <2e-16 

CP3 5595 <2e-16 5817 <2e-16 

CP4 6139 <2e-16 6000 <2e-16 

F – dispersão entre os grupos/dispersão dentro dos grupos 
Valor-p – Nível descritivo 

Fonte: autor 

A análise de variância apenas identifica a existência de diferenças 

significativas entre os grupos, mas não fornece nenhuma informação sobre quais 

grupos são diferentes entre si. Para obter essa informação foi utilizado o teste de 

Tukey em cada um dos mapas, apresentando os resultados na Tabela 10 e na 

Tabela 11. A partir dos resultados foi possível observar que não existem diferenças 

significativas entre os grupos 2 e 1 para a componente principal (CP) 3 e entre os 

grupos 5 e 2 para a CP 4 em ambos os mapas. 

Tabela 10 - Resultados do Teste de Tukey para os mapas gerados pelo fuzzy c-means. 

Grupos 
CP1 CP2 CP3 CP4 
Diferença Valor-p Diferença Valor-p Diferença Valor-p Diferença Valor-p 

2↔1 -2,06 0,00 1,19 0,00 0,02 0,82 1,58 0,00 
3↔1 -0,12 0,00 -1,04 0,00 1,53 0,00 2,12 0,00 
4↔1 0,91 0,00 0,60 0,00 -0,38 0,00 1,87 0,00 
5↔1 -0,34 0,00 -1,15 0,00 -1,13 0,00 1,54 0,00 
3↔2 1,94 0,00 -2,22 0,00 1,51 0,00 0,54 0,00 
4↔2 2,97 0,00 -0,58 0,00 -0,40 0,00 0,30 0,00 
5↔2 1,73 0,00 -2,34 0,00 -1,15 0,00 -0,04 0,23 
4↔3 1,03 0,00 1,64 0,00 -1,91 0,00 -0,25 0,00 
5↔3 -0,22 0,00 -0,11 0,00 -2,66 0,00 -0,58 0,00 
5↔4 -1,24 0,00 -1,7536 0 -0,7571 0 -0,3331 0 
CP – Componente principal 
Valor-p – Nível descritivo 

Fonte: autor 
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Tabela 11 - Resultados do Teste de Tukey para os mapas gerados pelo k-means. 

Grupos 
CP1 CP2 CP3 CP4 
Diferença Valor-p Diferença Valor-p Diferença Valor-p Diferença Valor-p 

2↔1 -2,08 0,00 1,20 0,00 0,03 0,51 1,58 0,00 
3↔1 -0,17 0,00 -1,00 0,00 1,55 0,00 2,06 0,00 
4↔1 0,89 0,00 0,61 0,00 -0,34 0,00 1,88 0,00 
5↔1 -0,36 0,00 -1,16 0,00 -1,11 0,00 1,54 0,00 
3↔2 1,91 0,00 -2,20 0,00 1,52 0,00 0,48 0,00 
4↔2 2,97 0,00 -0,59 0,00 -0,37 0,00 0,31 0,00 
5↔2 1,73 0,00 -2,35 0,00 -1,14 0,00 -0,03 0,32 
4↔3 1,06 0,00 1,61 0,00 -1,89 0,00 -0,18 0,00 
5↔3 -0,18 0,00 -0,16 0,00 -2,66 0,00 -0,52 0,00 
5↔4 -1,24 0,00 -1,77 0,00 -0,77 0,00 -0,34 0,00 
CP – Componente principal 
Valor-p – Nível descritivo  

Fonte: autor 

Outro teste realizado foi o teste de Kappa que permite verificar se os mapas 

são significativamente diferentes. Para esse teste foi obtido um valor de kappa de 

0,985 indicando que os mapas são estatisticamente semelhantes com p <0,001, 

resultado que já era esperado considerando a análise de variância e o teste de 

Tukey. 

Embora os resultados confirmem que não existe diferença significativa entre 

os mapas, na escolha entre os mapas pode-se considerar os valores de F 

apresentados na Tabela 9 selecionando o método que possui os maiores valores 

para F. Neste caso o fuzzy c-means é o mais indicado para este estudo de caso, 

embora não se possa esquecer que não existe diferença significativa entre os 

mapas. 

5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora a execução de algumas atividades indiquem a necessidade de 

correções e ajustes, o estudo de caso permitiu demonstrar a funcionalidade do 

modelo proposto, assim como a complexidade do processo de definição de ZM, uma 

vez, que seguindo o processo, os subprocessos e atividades foi possível obter 

mapas de ZM, assim como a avaliação do zoneamento obtido. Neste capítulo foram 

demonstradas as peculiaridades do processo, que envolve decisões em cada 

subprocesso e atividades a serem realizadas. As decisões foram justificadas e, 

quando possível, foram sugeridos caminhos alternativos para cada um dos 

subprocessos e atividades. 
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No próximo capítulo serão apresentadas as discussões gerais do trabalho, 

assim como trabalhos futuros originados de lacunas relacionadas ao trabalho, porém 

fora do escopo do mesmo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dado o interesse da comunidade de pesquisa em AP na definição de zonas 

de manejo, e a diversidade de abordagens, propôs-se a definição de um processo 

de referência. 

A metodologia utilizada para a criação do modelo de referência para o 

processo de definição de ZM foi o estudo das etapas e atividades executadas por 

diversos pesquisadores, através da análise de artigos com foco na compreensão do 

processo de definição de ZM. 

Adicionalmente, foram considerados artigos e livros relacionados às áreas 

de conhecimento envolvidas nas etapas apresentadas nos artigos analisados, 

permitindo avaliar a importância de cada etapa ou atividade diante dos conceitos 

relacionados às áreas de conhecimento envolvidas, tendo sido possível identificar os 

pré-requisitos e limitações dos métodos e algoritmos aplicáveis em cada uma das 

etapas. 

O estudo do processo de definição de ZM a partir de todo o aporte 

bibliográfico em conjunto com especialistas das áreas de conhecimento envolvidas 

no processo, permitiu o progressivo refinamento do modelo de referência para o 

processo de definição de ZM, através da adição de desvios, atividades e 

subprocessos, até a obtenção do modelo de referência. 

O modelo de referência proposto apresentou o processo, os subprocessos e 

as atividades necessárias para a definição de zonas de manejo, desde a coleta de 

dados até a avaliação dos mapas de ZM. Em cada subprocesso, foram 

apresentadas as atividades, métodos ou classes de métodos e ferramentas usadas 

na definição de ZM, considerando a importância de cada subprocesso e atividade. 

É importante enfatizar que o objetivo deste trabalho foi apresentar um 

modelo de referência geral que pudesse ser representado em uma notação atual e 

robusta as principais atividades necessárias à adequada definição de ZM. 

Além do modelo de referência apresentado utilizando-se a BPMN foram 

relacionadas as classes de algoritmos ou métodos aplicáveis às diversas atividades. 

No estudo de caso foi demonstrada a utilização do modelo de referência 

proposto em um talhão com dados de produtividade, altitude, atributos físicos e 

químicos do solo, com diferentes densidades amostrais e erros de amostragem, 

exigindo a aplicação das atividades dos subprocessos do modelo proposto. 
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Na descrição do estudo de caso foram apresentados os resultados de cada 

atividade, assim como as decisões tomadas durante o processo de definição de 

zonas de manejo, seguindo o modelo de referência proposto, assim como 

comentários a respeito de possíveis alternativas a serem seguidas que poderiam 

eventualmente melhorar os resultados de algumas atividades executadas. 

Desta forma o estudo de caso permitiu demonstrar a aplicação do modelo 

proposto em uma situação real com dados contendo diferentes grades amostrais e 

erros, demonstrando a aplicabilidade do modelo proposto, além da possibilidade de 

implementação de um sistema de informação para definição de ZM a partir do 

modelo proposto. 

6.1 CONCLUSÕES 

Diante do modelo proposto e do estudo de caso é possível obter algumas 

conclusões. 

O subprocesso de filtragem removeu diversos pontos dos mapas de altitude 

e produtividade, reduzindo os outliers, resultando em mapas mais aderentes a 

distribuição gaussiana, resultados que confirmam a importância do subprocesso. 

A verificação de anisotropia nos dados mostrou que a maioria dos mapas 

apresentaram anisotropia, demonstrando a importância dessa verificação. 

A análise de correlação apresentou diversos pares de atributos com forte 

correlação, desta forma pode-se concluir que é importante a aplicação do 

subprocesso de seleção de atributos para evitar que mapas de ZM sejam 

tendenciosos devido à correlação entre os atributos. 

O uso da análise de componentes principais permitiu reduzir a 

dimensionalidade e eliminar a correlação entre os atributos através da mudança de 

coordenadas. 

O subprocesso de avaliação dos mapas forneceu as diferenças entre os 

mapas e identificou o mapa mais adequado. 

A partir do estudo de caso foi possível validar a aplicabilidade do modelo de 

referência proposto, independente do fato da execução de algumas atividades 

indicarem a necessidade de correções e ajustes no processo de execução, a 

sequencia de subprocessos e atividades permitiu obter e avaliar os mapas de zonas 

de manejo. Desta forma pode-se concluir que as informações apresentadas no 

modelo são adequadas para a definição de zonas de manejo. Adicionalmente, a 
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sistematização do processo através do modelo de referência permite melhor 

identificar as ferramentas, algoritmos e métodos aplicáveis em cada uma das etapas, 

auxiliando a seleção adequada destes itens. 

A BPMN permitiu a representação adequada de todos os detalhes do 

processo, ao mesmo tempo em que forneceu facilidade de compreensão por todos 

os envolvidos, devido a simplicidade dos elementos gráficos disponíveis na notação, 

facilitando também a implementação futura do processo de definição de zonas de 

manejo pela possibilidade de mapeamento para a WSBPEL. Adicionalmente, a 

BPMN permite fácil manutenção e atualização do modelo de processo, permitindo 

atender às futuras alterações no processo de definição de zonas de manejo. Ao 

mesmo tempo seu nível de detalhes pode ser ampliado através da inclusão de 

atividades e/ou subprocessos, permitindo que cada especialista possa utilizar o 

modelo no nível de detalhes que desejar, iniciando em um nível mais alto e 

progressivamente aumentando o nível de detalhes a ser considerado. 

Diante disso, pode-se concluir que a BPMN se mostrou ser uma notação 

adequada para representar os subprocessos, atividades, fluxos e decisões ao longo 

dos subprocessos, permitindo a classificação das atividades como serviços ou 

atividades humanas que devem ser executadas por um especialista, informações 

necessárias à adequada definição de zonas de manejo. Além disso, a notação 

também é conhecida por reduzir o tempo necessário para o desenvolvimento de 

software e permite o detalhamento progressivo do modelo. 

A utilização do software R e o conjunto de bibliotecas utilizado, permitiu 

concluir que o software foi adequado à execução das atividades propostas no 

modelo e, portanto é uma ferramenta livre que deve ser considerada para a 

definição de zonas de manejo, devido ao seu amplo conjunto de bibliotecas e 

métodos matemáticos disponíveis, podendo otimizar o processo de definição de 

zonas de manejo além de reduzir custos. 

6.2 CONTRIBUIÇÕES 

A principal contribuição deste trabalho é o modelo de referência para o 

processo de definição de zonas de manejo. O modelo propõe um processo com 

cinco subprocessos constituídos de atividades e decisões que especificam o 

processo de definição de zonas de manejo que pode ser utilizado sem restrições 

com qualquer conjunto de dados. 
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O modelo de referência foi modelado utilizando a BPMN, uma notação atual 

e compreensível por diversas categorias de usuários do modelo. 

Além da representação gráfica do modelo, foram apresentadas justificativas 

e possibilidades de algoritmos para as atividades propostas no modelo, 

considerando literaturas específicas das áreas envolvidas e não somente os 

trabalhos desenvolvidos por pesquisadores para definição de zonas de manejo. 

O modelo proposto representa uma especificação do processo de definição 

de zonas de manejo que pode ser implementada em um sistema de informação para 

uso pelo especialista, exigindo pouca interação durante o processo de definição das 

zonas de manejo e avaliação dos mapas. 

O modelo proposto também pode ser usado para orientar agrônomos e 

produtores rurais na obtenção de mapas de ZM, auxiliando a obtenção dos mapas 

de ZM que melhor representam a variabilidade em campo.  

Adicionalmente, este estudo é útil como um documento de referência para a 

padronização do processo de definição de ZM, podendo ser usado para orientar na 

escolha das ferramentas, dados e métodos mais adequados, permitindo a 

otimização da definição das ZM e melhorando a qualidade dos mapas obtidos. 

6.3 TRABALHOS FUTUROS 

A partir do modelo de referência proposto podem ser identificadas diversas 

possibilidades de pesquisa com o objetivo de avaliar e/ou comparar os diversos 

algoritmos ou métodos disponíveis para execução de cada uma das atividades 

proposta no modelo. Adicionalmente podem ser propostos novos algoritmos ou 

métodos para as atividades propostas no modelo. 

No sentido de ampliar as possibilidades de métodos ou algoritmos para 

realização das atividades propostas no modelo, pode-se considerar a pesquisa por 

métodos de avaliação dos mapas que ponderem os atributos do ponto de vista 

agronômico, os objetivos agronômicos para o mapa de zonas de manejo e/ou os 

equipamentos disponíveis para aplicação em taxa variável. 

O modelo proposto apresenta informações em detalhes suficientes para ser 

utilizado como fonte para a implementação de um sistema de informação que será 

de grande interesse para a AP, devido à grande demanda por mapas de zonas de 

manejo, contribuindo para aumentar a qualidade e reduzir o tempo necessário para 

obtenção dos mapas de zonas de manejo. 
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O modelo ainda poderá ser expandido, a partir de estudos comparativos 

entre os métodos e algoritmos disponíveis, sendo possível aumentar o nível de 

detalhes até o nível que possa fornecer suporte à decisão para escolha dos métodos 

ou algoritmos mais adequados à cada atividade com base nas características dos 

dados fornecidos pela atividade anterior. 
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APÊNDICE A – DETALHAMENTO DOS ATRIBUTOS QUÍMICOS, FÍSICOS E 
INDICES UTILIZADOS NOS ARTIGOS ANALISADOS 

propriedades químicas: 

• acidez potencial (H+Al); 

• acidez trocável; 

• Al3+; 

• boro; 

• Ca2+; 

• cálcio; 

• capacidade de troca de cátions (CTC); 

• carbono; 

• cobre; 

• CTC efetiva; 

• CTC em pH 7; 

• enxofre; 

• ferro; 

• fósforo; 

• magnésio; 

• manganês; 

• matéria orgânica; 

• Mg2+; 

• nitrato de nitrogênio; 

• nitrogênio alcalítico; 

• nitrogênio disponível; 

• nitrogênio total; 

• NO3-N total; 

• pH; 

• potássio; 

• saturação de Al3+; 

• saturação de bases (V); 

• sódio trocável; 

• soma de bases (SB); 

• total de sal; 
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• zinco. 

propriedades físicas: 

• aparência do solo; 

• areia fina; 

• areia grossa; 

• areia; 

• argila; 

• densidade de solo seco; 

• densidade do solo; 

• depth to chalk; 

• dimensão de fragmentação; 

• porosidade total; 

• resistência a penetração; 

• sedimento; 

• silte; 

• tamanho das partículas; 

• tipo de solo. 

Índices: 

• normalized differential vegetation index (NDVI); 

• amostras do near-infrared (NIR); 

• Índice de área foliar (IAF); 

• temperatura infravermelho); 

• valores de SPAD; 
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APÊNDICE B – HISTOGRAMAS DOS MAPAS DE SOLO, ALTITUDE E 
PRODUTIVIDADES 
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APÊNDICE C – MAPAS INTERPOLADOS UTILIZANDO KRIGAGEM ORDINÁRIA 
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APÊNDICE D – MAPAS INTERPOLADOS UTILIZANDO IPD 
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