Aplica
c~
ao de modelos geoestat
sticos para o 
ndice de cone

Ricardo Alves de Olinda - LCE, ESALQ/USP1
Carlos Tadeu dos Santos Dias - LCE, ESALQ/USP2
Raphael Antonio Prado Dias - LCE, ESALQ/USP3
Jose Paulo Molin - LER, ESALQ/USP4
Paulo Justiniano Ribeiro Junior - LEG, UFPR/PR5
Abstract: This research aimed to study the spatial dependence of the penetration resistance of soil maps and evaluate conditional probabilities, nding a threshold resistance to root
penetration and emergence of seeds. The geostatistical techniques are important tool for precision agriculture, because their use can cheapen the costs of monitoring soil compaction and
simultaneously generate predictive maps of high quality.
Introduc~ao
A resist^encia do solo a penetraca~o do ndice de cone (IC ) tem sido frequentemente utilizado
como indicador da compactaca~o do solo em sistemas de manejo, por ser um atributo diretamente relacionado ao crescimento das plantas e de facil e rapida determinaca~o (TORMENA &
ROLOFF, 1996). Ao analisar dados de resist^encia a penetraca~o do IC mediante os metodos
estatsticos classicos s~ao ignoradas as consequ^encias da heterogeneidade espacial sobre a representatividade dos valores medios das amostras. No entanto, os metodos geoestatsticos est~ao
sendo utilizados para analisar tanto a depend^encia espacial como para interpolar atributos de
solo atraves da krigagem (SOUZA et al., 2004). Dessa forma, o presente trabalho teve por
objetivo estudar a depend^encia espacial da resist^encia a penetraca~o do solo atraves de semivariograma e avaliar mapas de probabilidades condicionais, com intuito de encontrar um limiar a
resist^encia de penetraca~o das razes e de emerg^encia das sementes.
Material
O estudo foi realizado em uma area agrcola pertencente a Fundaca~o ABC, em Castro, PR,
nas coordenadas geogra cas 24o 51' de latitude sul e 49o 55' de longitude oeste, com cerca de
23 ha e altitude media de 1030 metros acima do nvel do mar. O solo foi classi cado como um
Latossolo Vermelho-Amarelo distro co. A area vem sendo cultivada com milho e soja no ver~ao
e com aveia e trigo no inverno, desde 1985.
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Campos aleatorios
Um campo aleatorio e um processo estocastico que existe em algum espaco real d -dimensional,
de nido por:
Z (si ) : si 2 T  <d

n

o

em que, Z (si ) denota a variavel aleatoria Z na localizaca~o si do espaco sob uma regi~ao de
estudo T. A descrica~o de um campo aleatorio e obtida atraves das distribuico~es acumuladas
nito-dimensionais F, para qualquer conjunto de localizac~oes (s1 ; s2 ; ::: ; sn ) pertencentes a
regi~ao T e qualquer inteiro n :
FS1 ;S2 ; ::: ;Sn (z1 ; z2 ; ::: ; zn )  P (Z (S1 )  z1 ; Z (S2 )  z2 ; ::: ; Z (Sn )  zn ):

Semivariograma
A quantidade (h) e conhecida como semivari^ancia e e a metade da esperanca da vari^ancia
entre pares de pontos separados por uma dist^ancia h. Obedecendo-se as condico~es da hipotese
de estacionariedade, a semivari^ancia pode ser estimada simplesmente atraves de uma unica
realizaca~o do processo estocastico
1
^(h) =
2N (h)

X [z(s )

N (h)
i=1

i

z (si + h)]2 ;

em que (h) e a semivari^ancia estimada entre pares de pontos, N(h) e o numero de pares de
valores medidos z (si ), z (si + h), separados pela dist^ancia h.
Func~ao de Matern
Essa famlia de funco~es de correlaca~o foi proposta por Bertil Matern em 1986 e possui a
seguinte forma:
(h) = f2k 1 ()g 1 (h=) K (h=);
sendo (:) a funca~o gama, (:) e a funca~o Bessel de ordem , h a dist^ancia euclidiana entre duas
localizaco~es quaisquer do campo aleatorio, os par^ametros dessa funca~o s~ao  > 0 e  > 0.
Func~ao Exponencial Pot^encia
Essa famlia de funco~es de correlaca~o possui caractersticas similares as da funca~o de Matern
em que  e  s~ao interpretados de forma analoga. Entretanto, neste caso,  e limitado ao
intervalo [0; 2] e n~ao de nindo uma sequ^encia de diferenciabilidade dos processos associados que
passam de n~ao diferenciaveis para  < 2 para in nitamente diferenciaveis para  > 2. A forma
desta funca~o de correlaca~o e:
(h) = exp(h=) ;

essas duas funco~es s~ao muito utilizadas devido a capacidade de produzir comportamentos distintos quanto a suavidade do processo.
Modelos geoestatsticos gaussianos
Considerando que em alguma area T exista um campo aleatorio gaussiano Z latente. Sendo
assim, existe um vetor Y (s) de n  1 valores observados em s = (s1 ; s2 ; ::: ; sn ), que segundo
Diggle & Ribeiro Jr. (2007), sob o pressuposto de gaussianidade, pode ser modelado como:
Y (s) = (x) + Z (s) + ";

(1)

em que (x) = X sendo X uma matriz n  q contendo q 1 possveis covariaveis, um vetor
q  1 de par^ametros associados a X, Z (s) um campo aleatorio gaussiano que possui vetor de
medias n  1 nulo e matriz de covari^ancias  de dimens~ao n  n, sendo que cada elemento i;j
e igual a Cov(Z (si ); Z (sj )), para todo si e sj pertencentes a s, e " um vetor n  1 de rudos
brancos.
Estimac~ao dos par^ametros
A express~ao de uma estimativa emprica para o semivariograma e dada por:

P

^=

P jN h j(Z (si)
( )

2 jN (h)j

Z (sj ))2

(2)

em que, jN (h)j e o numero de pontos abrangidos pela dist^ancia h. Por simplicidade matematica,
normalmente utiliza-se o logaritmo da funca~o de verossimilhanca para fazer a estimaca~o, que
associada a (1) tem a seguinte forma:
l(; Y (s)) = 0:5(n ln(2 ) + ln(jY j) + (Y (s)

X )t Y 1 (Y (s)

X ))

(3)

Krigagem
Suponha que o interesse e fazer predica~o para Z nas localizaco~es s , a distribuica~o de probabilidade de (Z (s )jY (s)) gera as predico~es com melhor precis~ao das estimativas. Dessa forma
pode-se obter:
E (Z (s )jY (s)) = Z + Z;Y Y 1 (Y (s) X )
(4)
sendo Z a media de Z (s ) e Z;Y e a matriz de covari^ancias cruzadas entre Z (s ) e Y (s). Alem
disso a vari^ancia preditiva e conhecida:
V ar(Z (s )jY (s)) = Z

Z;Y Y 1 tZ;Y

(5)

sendo Z a matriz de covari^ancias de Z (s ).
Resultados e Discurss~ao
Na Figura 1, encontra-se o envelope simulado do variograma emprico utilizando 1000 simulaco~es Monte Carlo, observa-se que varios pontos est~ao fora do envelope simulado indicando uma
consideravel depend^encia espacial no IC. Para que haja depend^encia, deve haver ao menos um
ponto do variograma fora do envelope simulado, deste modo, se isso ocorrer rejeita-se a hipotese
nula, de que n~ao ha depend^encia espacial (DIGGLE & RIBEIRO Jr., 2007).
As depend^encias espaciais observadas para os valores do IC mostram que as analises estatsticas classicas, em que as observaco~es s~ao consideradas aleatorias e independentes espacialmente e que tratam o solo como um meio homog^eneo, devem ser substitudas por analises
espaciais, que levam em consideraca~o as relaco~es entre observaco~es vizinhas e que tratam o solo
como um meio heterog^eneo. De forma semelhante a observada por Tormena & Rolo 1996,
com esse procedimento, e reduzido o risco de superdimensionar-se a operaca~o de intervenca~o em
alguns setores e subdimensionar-se em outros.

Figura 1: Veri cando a depend^encia espacial atraves do envelope simulado.
As estimativas de maxima verossimilhanca para os par^ametros do modelo univariado ajustado a compactaca~o do solo (Tabela 1), considerando a matriz de delineamento X : media constante sob a regi~ao de estudo. As diferentes escolhas referentes ao  produz diferenca signi cativa
na estimativa do par^ametro de variabilidade associado ao modelo. No entanto, o par^ametro 
e o mais afetado, o que e esperado, uma vez que, os par^ametros provenientes da funca~o de
correlaca~o Matern n~ao s~ao ortogonais. Analisando os valores maximizados do logaritmo da
funca~o de maxima verossimilhanca e os seus respectivos AIC e BIC, foi selecionado o modelo
exponencial pot^encia com = 0,5.
A analise variogra ca apresentada na Figura 2 mostra que todas as caractersticas estudadas

Tabela 1: Estimativas de maxima verossimilhanca dos par^ametros associados ao modelo para o
ndice de cone com media constante sobre a regi~ao de estudo.
^
^2
^ 2
^

l(^)
AIC
BIC
2,30
0,21
0,48
349,99
0,5
-285,5
578,97
594,50
3,10
0,25
2,75
349,95
1,5
-290,3
588,62
604,14
2,00
0,23
0,16
36,76
2,5
-286,0
579,91
595,43

Figura 2: Gra cos de semivariograma, krigagem media e os mapas de probabilidade condicional.
nos procedimentos aqui descritos, apresentaram estruturas espaciais bem de nidas, ou seja,
existe uma funca~o estrutural com semivari^ancia de comportamento modelavel. A aplicaca~o
do modelo gaussiano univariado permitiu que a vari^ancia espacial casse mais distante das
amostras consideradas na interpolaca~o. Esse modelo, associado a um efeito pepita ( 2 ) baixo
(0,06), permite que o campo estruturado tenha alta signi c^ancia na interpolac~ao.
Para veri car o grau de depend^encia espacial, entre as caractersticas dos ndices de cone,
utilizou-se da relaca~o entre a variaca~o estruturada e o patamar 2 +  2 . O  = 0; 5 foi o que
apresentou o maior nvel de depend^encia espacial. Pela classi caca~o de Cambardella et al. (1994)
pode ser classi cada de moderada depend^encia espacial.
Com o modelo nal estabelecido, foi calculado as predico~es espaciais para o IC em uma malha
de 550 localizaco~es espaciais, sendo que, as estimativas parametricas foram substitudas nas

formulas de krigagem. A precis~ao da krigagem cou num patamar aceitavel e consequentemente
tem-se boas informaco~es sob a regi~ao de estudos (Figura 2).
Outra importante analise que se disp~oe com a utilizaca~o dos mapas de krigagem s~ao os mapas
de probabilidades condicionais. Observa-se na Figura 2 uma grande area em que a compactaca~o
do solo e menor que 3MPa (Mega Pascal), ou seja, boas caracterizaco~es do solo em termos de
habilidade de crescimento das culturas. Apenas em pequenas regi~oes a resist^encia a penetraca~o
ultrapassa esse valor que e considerado como valor limite para resist^encia a penetraca~o das razes
e de emerg^encia das sementes (TAYLOR & GARDER, 1963).
Conclus~ao
O uso das tecnicas da geoestatstica, tais como, semivariograma e a krigagem, s~ao ferramentas
imprescindveis para a agricultura de precis~ao, pois sua utilizaca~o pode baratear os custos dos
monitoramentos da compactaca~o do solo e ao mesmo tempo gerar mapas preditivos de alta
qualidade.
Refer^encias Bibliogra cas
CAMBARDELLA, C. A.; MOORMAN, T. B.; NOVAK, J. M.; PARKIN, T. B.; KARLEN, D.
L.; TURCO, R. F.; KONOPKA, A. E. Field scale variability of soil properties incentral Iowa
soils. Soil Science Society of America Journal, v.58, n.5, p.1501-1511, 1994.
DIGGLE, P.J.; RIBEIRO Jr., P.J. Model-Based geostatistics. New York: Springer, 2007.
230p.
SOUZA, Z.M. et al. Variabilidade espacial da estabilidade de agregados e materia org^anica em
solos de relevos diferentes. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, v.39, p.491-499, 2004.
TORMENA, C.A.; ROLOFF, G. Din^amica da resist^encia a penetraca~o de um solo sob plantio
direto. Revista Brasileira de Ci^encia do Solo, v.20, p.333-339, 1996.
TAYLOR, H.M.; GARDNER, H.R. Penetration of cotton seedling tap roots as in uenced by
bulk density, moisture content and strength of soil. Soil Science,v.96, n.3, p.153-156, 1963.

