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RESUMO 

Uma das premissas da agricultura de precisão é a otimização da 

produção e do seu custo com a mínima aplicação de produtos 

químicos correspondendo a um mínimo impacto ao meio ambiente. 

Existe, então, a necessidade do manejo da variabilidade espacial em 

campo através da determinação das informações referenciadas 

espacialmente, como de nutrientes que afetam a fertilidade do solo. 

Para tanto, objetivou com este trabalho avaliar a viabilidade do uso do 

SPRING – INPE em algumas etapas de aplicação da Agricultura de 

Precisão numa  área experimental. Assim, analisou-se a aplicação de 

diferentes interpoladores (krigeagem, médias simples, ponderada e 

ponderada/cota/quadrante, linear, quintico e vizinho mais próximo) 

para o mapeamento da produtividade, verificando-se que há 

igualdade estatística entre eles, porém a krigeagem apresenta a 

vantagem da geração da grade de variância dos dados. 

Posteriormente, fez-se a análise geoestatística dos parâmetros químicos 

do solo a fim de correlacioná-los com a produtividade, obtendo-se 

baixas correlações. Por fim, com o intuito de verificar a viabilidade do 

SPRING para a geração de mapas de adubação para aplicação em 

taxa variável (VRT; “Variable-Rate Treatment”), foram gerados mapas 

de recomendação de fertilizantes para aplicação em plantio e em 

cobertura, para a cultura do milho, a partir das informações dos 

parâmetros químicos dos solos. O SPRING demonstrou ser um sistema 

potencial para o uso nas etapas que envolvam Geoprocessamento do 

ciclo da Agricultura de Precisão. 

 

 



Análise e tratamento de informações espaciais de produtividade do milho e fertilidade do solo para uso em 
Agricultura de Precisão  
Renata Cilene Dainese 

 

5

1. Introdução 

A agricultura é um setor dependente de oligopsônios e oligopólios e 

enfrenta em seu meio um sistema de concorrência perfeita, ou seja, 

uma grande quantidade de agricultores tem dependência, de uma 

pequena quantidade de vendedores de insumos e compradores dos 

produtos gerados pela agricultura, quanto à formação de preços. Além 

disto, a alta dinamicidade do sistema agrícola no espaço e no tempo é 

influenciado por fatores inerentes à planta, ao solo, ao clima e às ações 

antrópicas. Aliado a isto, a globalização da economia e a necessidade 

de competitividade têm levado à otimização, cada vez mais 

necessária, deste sistema. 

Uma destas otimizações, associada ao conceito de agricultura de 

precisão, está relacionada à aplicação de insumos, principalmente 

agrotóxicos e fertilizantes que, quando aplicados de maneira ineficiente 

geram problemas ambientais e aumento do custo de produção. A 

procura da otimização destes bens de produção tem influenciado a 

busca de novas alternativas tecnológicas e novos conceitos para 

operacionalização do processo produtivo, aliados à necessidade do 

manejo de grandes volumes de informações, que variam no espaço e 

no tempo.  

Segundo Lamparelli et al. (2001), dentre estas novas tecnologias 

encontram-se os avanços da eletrônica e da informática, bem como 

aquelas ligadas ao geoprocessamento – as chamadas geotecnologias. 

A tecnologia inerente à agricultura de precisão baseia-se na coleta de 

informações sobre produtividade, atributos químicos e físicos dos solos, 

condições da cultura e do terreno, associando-as a sua localização, as 

quais, podem ser expressas na forma de mapas digitais. Além disto, 
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estas informações são, geralmente, coletadas em forma de 

amostragem que, neste caso, apresentam uma dependência espacial, 

o que exige adequação do seu tratamento estatístico. 

O objetivo geral deste trabalho é o de avaliar a viabilidade do uso do 

sistema de informação geográfica SPRING – INPE em algumas etapas 

de aplicação da Agricultura de Precisão numa  área experimental. Para 

tanto, dividiu-se o trabalho em alguns objetivos específicos: a) avaliar 

estatisticamente a aplicação de diferentes interpoladores para o 

mapeamento da produtividade; b) utilizar o melhor interpolador em 

parâmetros químicos do solo a fim de correlacioná-los com a 

produtividade; c) gerar um mapa de fertilidade do solo da área através 

da técnica de suporte à decisão AHP (Processo Analítico Hierárquico) e 

d) gerar mapas de recomendação de fertilizantes para aplicação em 

taxa variável (VRT; “Variable-Rate Treatment”). 
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2. Fundamentação Teórica 

2.1 Agricultura de Precisão 

O termo Agricultura de Precisão, termo este um tanto controverso no 

sentido da palavra precisão, Usery et al. (1995) e mais tarde Lamparelli 

et al. (2001) a conceituaram como a técnica que visa otimizar a 

produção com o menor impacto ambiental possível. Uma das fases 

mais importantes da agricultura de precisão é identificar qual ou quais 

são as causas que provocam as diferenças de produtividade de 

determinada cultura em uma área específica. 

Segundo Chancellor e Goronea (1994), a agricultura de precisão é 

utilizada para o manejo da variabilidade espacial em campo através 

da determinação das informações referenciadas espacialmente, como 

de nutrientes que afetam a fertilidade do solo e aplicações químicas 

para o controle de pragas e plantas daninhas. O resultado é a 

otimização da produção e do seu custo com a mínima aplicação de 

produtos químicos correspondendo a um mínimo impacto ao meio 

ambiente. 

Segundo Usery et al. (1995), dentre as tecnologias associadas à 

agricultura de precisão estão o GPS e/ou DGPS, sensores contínuos de 

dados, sensoriamento remoto, VRT, ou seja, aplicação por taxa variável, 

e o GIS.  

Na figura 1 pode ser observado o ciclo de informação da Agricultura de 

Precisão de acordo com as tecnologias associadas. 
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Figura 1 - Ciclo das tecnologias envolvidas durante o processo de 

aplicação da Agricultura de Precisão. 

2.1.1 GPS 

A localização no campo é expressa em coordenadas, geográficas ou 

planas, e pode ser determinada com o auxílio de um GPS. Por exemplo, 

para ligar a VRT à fertilidade para se obter um mapa de aplicação de 

fertilizantes georeferenciado, o operador deve conhecer a localização 

geográfica do campo e o mapa de localização simultaneamente. Do 

mapa de localização o operador pode identificar a razão de aplicação 

correta para a corrente posição no campo. 
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No caso do rendimento, é combinada a precisão da informação de 

localização do DGPS com os resultados do sensor de fluxo de massa. O 

mapa resultante pode indicar áreas de menor ou maior rendimento 

para um futuro manejo adequado. 

2.1.2 Sensores contínuos de rendimento 

A utilização de sensores para o monitoramento de rendimento das 

culturas depende do tipo de cultura a ser monitorada. Grandes 

progressos tem sido realizados para a medida de fluxo de grãos para 

milho e trigo (Schueller and Bae, 1987; Searcy et  al., 1989; Guitjens, 1992). 

Sensores contínuos para rendimento de algodão foram testados por 

Hunsaker (1992) e Wilkerson (1994). Os mapas produzidos por estes 

sistemas evidenciam o grau de variabilidade no campo. A magnitude 

desta variabilidade é um bom indicador da necessidade de 

implantação de um plano de gerenciamento de algumas variáveis 

espaciais. 

2.1.3 Sensoriamento Remoto 

Dados de sensoriamento remoto, tais como, as fotografias aéreas, 

imagens de satélite, radiometria a campo, podem fornecer informações 

precisas sobre a variabilidade espacial dos componentes físicos, 

químicos e/ou biológicos. Através de dados de sensoriamento remoto 

podem ser obtidos, por exemplo, informações do tipo de solo, para se 

estimar as relações espaciais com a fertilidade do solo, a determinação 

das condições vegetais e a discriminação entre culturas e plantas 

daninhas, e a detecção de estresse em plantas e infestação de pragas. 
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2.1.4  Aplicação  por Taxa Variável  

A aplicação por taxa variável (VRT)  é um termo utilizado para fornecer 

uma precisão com a habilidade de aceitar a informação pertinente à 

variabilidade dentro do campo e planejar operações de manejo para 

melhorar o potencial de um campo. Assim, a VRT pode ser 

contextualizada como a localização no campo de áreas que 

necessitam de maior ou menor quantidade de insumos. Exemplos desta 

tecnologia incluem o uso de espalhadores de fertilizantes de taxa de 

fluxo múltipla que variam a aplicação no campo a partir de requisitos 

locais, bem como de pulverizadores que aplicam o herbicida a partir de 

mapas de incidência de plantas daninhas. 

2.1.5 GIS 

Na agricultura de precisão as técnicas de GIS foram primeiramente 

utilizadas para o controle da aplicação de fertilizantes e agrotóxicos no 

campo de forma homogênea, sem levar em consideração a variação 

dos parâmetros locais. 

Schueller (1992) apresentou um caso de uso de GIS como o centro de 

um sistema para manejo de dados em agricultura de precisão. Tal 

modelo é uma escolha lógica devido à capacidade de integração e 

gerenciamento de dados do GIS.  Várias companhias têm reconhecido 

a habilidade única dos GIS para organizar vários tipos de informações e 

apresentá-las em uma forma útil para a tomada de decisões, e têm 

desenvolvido alguns GIS de suporte específico às aplicações em 

agricultura de precisão. 
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2.2 Geoprocessamento e Agricultura de Precisão 

Uma das grandes contribuições do geoprocessamento para a 

população, em termos de agricultura, é o potencial do uso das 

ferramentas GIS para integrar os vários tipos de informações necessárias 

para o gerenciamento e controle da produção agrícola, e a 

integração de sua tecnologia com outras, a fim de fornecer um 

aumento desta produção, quase que, simultaneamente com a 

redução da degradação ambiental. 

Segundo Usery et al. (1995), os GIS formam a essência de três atividades: 

coleção de dados, análise de dados e tomada de decisão e 

tratamento da aplicação variável. 

2.2.1 Coleção de dados 

Para a agricultura de precisão, o banco de dados de um GIS deve 

conter inúmeros layers (que no SPRING são chamados de Planos de 

Informações) de dados espacializados, cada um com um controle 

preciso de sua posição no campo. Estes layers devem conter as 

informações de limites de áreas, declividade e aspecto do terreno, 

conteúdo de água, distribuição de tamanho de partículas, drenagem. 

Porém, atualmente existe a necessidade da substituição dos mapas 

convencionais de solo pela coleta de amostras de campo. Além disso, 

deve conter, no banco de dados,  outros Layers com atributos da 

composição química dos solos, tais como, nível de nutrientes, 

capacidade de troca catiônica, pH, salinidade, potencial de poluição, 

mesmo tendo um custo elevado para a coleta desses dados. Dados de 

característica biológica também podem ser inclusos nestes bancos, tais 

como: quantidade e qualidade do rendimento das culturas, distribuição 
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de doenças, pragas e plantas daninhas e conteúdo de matéria 

orgânica. 

2.2.2 Análise de dados e tomada de decisão 

As análises para a agricultura de precisão que podem ser realizadas em 

dados dentro de um GIS são as ligadas às funções analíticas e as de 

processamento de imagens digitais. 

Entre as funções de processamento de imagens digitais podem ser 

citadas as classificações, supervisionadas ou não supervisionadas, para 

o mapeamento de informações da cultura (presença de plantas 

daninhas, infestações por pragas, estresse, rendimento) e do solo como, 

tipo de solo. Já para dados obtidos por tipos de amostragem o GIS 

pode ser utilizado para a realização de funções analíticas, tais como: 

overlay Booleano, análise de cluster, reclassificação e outros. 

Outras ferramentas muito utilizadas, que tem tido atualmente um 

avanço em suas pesquisas, são as que envolvem análise multivariada, 

estatística espacial e geoestatística.  

Os mapas obtidos através de todas estas funções podem ser utilizados 

dentro de outras tecnologias, para as tomadas de decisões e o melhor 

planejamento para o gerenciamento das variáveis dentro da 

agricultura de precisão. 

2.2.3 Geoestatística 

Para a tomada de decisão no gerenciamento de tratamentos variados 

e localizados, há necessidade de se ter em mãos mapas temáticos, 

desenvolvidos geralmente de pontos amostrados dentro da área, uma 

vez que é muito dispendioso ter acesso as informações contínuas de 
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atributos que possam se correlacionar e fazer parte do sistema. Para a 

construção dos mapas, essas informações devem ser amostradas 

espacialmente, ou seja, regionalizadas. 

Lamparelli et al. (2001), descreve a geoestatística como um conjunto de 

técnicas que estima valores regionalizados e espacializados de atributos 

ou características de uma determinada área a ser estudada. A 

ferramenta básica da geoestatística é o método de interpolação 

denominado krigeagem (kriging), cujo produto é um mapa da área 

segundo um atributo, com estimativas não viciadas e de mínima 

variância. 

Através da estrutura de variabilidade, conceituada pela agricultura de 

precisão, pode-se utilizar a interpolação pelo método de krigeagem 

para a confecção de mapas de parâmetros da área. Esses mapas 

podem ser utilizados para os mais variados fins, dentre os quais o 

gerenciamento de aplicações de insumos ou tratamentos diferenciados 

em agricultura de precisão. Porém, ainda segundo Lamparelli et al. 

(2001), para que o método de interpolação seja válido, é necessário 

que o software utilizado permita a definição de parâmetros, os quais 

são cuidadosamente encontrados durante a modelagem da estrutura 

da variabilidade existente, interpretada através do semi-variograma. 

2.3 Geoprocessamento aplicado para informações de mapa de rendimento, 

de solo e de índices de vegetação. 

No artigo publicado por Taylor et  al. (1997a), os autores analisaram a 

utilização de fotografias aéreas, através do parâmetro de índice de 

vegetação (NDVI), para identificar variabilidade na cultura. Essa 

técnica foi utilizada como opção no manejo de práticas agrícolas, para 

auxiliar no diagnóstico da condição da cultura. Em outro trabalho de 
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Taylor et al. (1997b), foi demonstrada a potencialidade de utilização de 

fotografias aéreas para estimar produtividade. Os resultados mostraram 

boas correlações entre o NDVI, obtido por fotografias aéreas, e o peso 

de grão por unidade de área (r2=0,775). 

Por outro lado, Jakob (1999) avaliou a metodologia de tratamento de 

dados em agricultura de precisão por meio de um estudo de 

correlação entre mapas de atributos do solo e mapas de rendimento 

de colheita da cultura de milho, utilizando técnicas de estatística 

básica, geoestatística e geoprocessamento. Para tanto, o autor obteve 

amostras de solo, em duas profundidades, e medições da produção 

(transformadas em produtividade) em 64 pontos de amostras 

espalhados, em forma de grade regular, espaçados por 25m. Os dados 

foram modelados também por meio de geoestatística e interpoladores 

por meio de krigeagem, gerando mapas de variabilidade de cada 

propriedade do solo e de produtividade. Todos os mapas foram 

integrados em ambiente SIG para a obtenção de um modelo 

matemático dos principais fatores do solo relacionados à produtividade. 

O autor chegou ao resultado de um modelo de regressão linear 

multivariada que explicou 82,1% do rendimento da cultura de milho, 

cuja equação é apresentada a seguir: 

Rendimento = -13,23 + 0,38Argila + 0,84Ca + 1,4 Hal – 28,3K – 5,08Mg + 1,28MO + 0,09P 

Por outro lado, Sparovek e Schnug (2001), objetivaram em seu trabalho 

comparar os conceitos de agricultura de precisão aplicados para P 

(fósforo como fertilizante) com os conceitos de AP aplicados para 

operações mecânicas em termos de eficiência e custo/benefício. Para 

tanto, georeferenciaram valores de estimativa de perda de solo, as 

quais foram utilizadas para cálculo de interpolações. As interpolações e 
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os procedimentos em GIS foram usados para criar mapas matriciais, 

usando cálculos de variograma e krigeagem disponíveis no TNTmips 

(Micro Images®) versão 6.2. A matriz foi utilizada para os cálculos de 

variabilidade e para aplicações de equações e critérios usados para 

definir os tratamentos.  

Com o objetivo de testar a aplicabilidade da Agricultura de Precisão na 

lavoura de café, Molin et al. (2002) executaram um experimento, num 

primeiro momento, para definir técnicas de amostragem de solo em 

função das suspeitas de gradientes transversais de fertilidade associados 

a práticas culturais do café, as quais se confirmaram. Na seqüência 

executaram: uma amostragem de solo em grade (50 x 50 m2), das quais 

analisaram os componentes de fertilidade utilizando a geoestatística e 

interpolação por krigeagem; levantamentos pedológicos para a 

classificação dos solos; e o mapa de produtividade. Os autores 

correlacionaram os mapas de produtividade com aqueles dos 

componentes da fertilidade química do solo, para analisar as possíveis 

relações das manchas da produtividade com as variações da 

fertilidade do solo, resultando em baixas correlações, porém 

observando-se tendências distintas nas duas áreas experimentais, com 

indicadores importantes para o gerenciamento da variabilidade. 

2.4 O potencial do GIS em operações automatizadas a campo  

Earl et al. (2000), forneceram um overview do potencial do GIS como a 

tecnologia que fornece uma base para a combinação entre o 

gerenciamento e a orientação aplicados para operações 

automatizadas a campo. Segundo os autores, no contexto de 

agricultura de precisão, um GIS é a ferramenta central para a coleta e 

o processamento dos dados para o sistema de informações de uma 



Análise e tratamento de informações espaciais de produtividade do milho e fertilidade do solo para uso em 
Agricultura de Precisão  
Renata Cilene Dainese 

 

16

propriedade e, atualmente, o auxílio para a geração de mapas de 

operações de campo para veículos automatizados. Este processo 

envolve os seguintes elementos: asset survey (levantamento de atributos 

permanentes), dados transitórios, mapeamento e interpretação de um 

conjunto individual de dados transitórios, combinações de diferentes 

conjuntos de dados transitórios e mapas de operações de campo. O 

asset survey  é o processo onde são gravados atributos permanentes de 

campo (que não mudam de ano a ano) como limites de campo, 

topografia, declividade e direção da declividade, e alguns atributos 

semipermanentes como limites da cultura, locais de infestação de 

plantas daninhas, etc.  

Dados transitórios representam aqueles atributos de campo que mudam 

durante a estação de crescimento da cultura, tais como: estrutura da 

cultura, teores de nutrientes no solo e na planta, e incidência de pragas 

e doenças. Um elemento importante associado aos dados transitórios é 

a amostragem. 

Por outro lado, no contexto de agricultura de precisão, é difícil basear 

as decisões de manejo sobre os dados brutos das amostras. Há  

necessidade de interpolar estes dados primeiramente em uma grade 

regular para o mapeamento. Entre as técnicas mais utilizadas que 

podem ser aplicadas estão o inverso do quadrado da distância e a 

krigeagem. Porém a interpretação destes dados não é tão fácil e 

requer um certo processamento das informações, principalmente em 

atributos com alta variabilidade espacial.  

Quando atributos  particulares de campos particulares são mapeados 

sobre um número de anos, certa tendência sobre os dados brutos pode 

ser percebida. Técnicas podem ser desenvolvidas para combinar estes 
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conjuntos de dados dentro de mapas que realcem a estabilidade de 

tendências espaciais e temporais ocorrendo em estações sucessivas. 

Os mapas de operações de campo são as instruções que guiam os 

movimentos do veículo-base no campo e controlam as operações 

agronômicas. Tipicamente, o campo é dividido em um conjunto de 

áreas que demarcam diferentes tratamentos. Estas áreas são 

demarcadas em função do resultado de todo um processo de 

identificação. Normalmente, a orientação para a implementação das 

operações de campo é feita manualmente enquanto as instruções de 

aplicações precisas são dirigidas pelo sistema de controle. Para a 

orientação automática as instruções necessárias serão passadas 

diretamente ao sistema de orientação.  

Os autores chegam a conclusão que a emergente tecnologia dos GIS, 

para a agricultura, é a base necessária para a integração de diferentes 

dados e para informações complementares para decisões práticas de 

manejo. Esta discussão sugere que os GIS podem ser vistos como o 

ponto central da agricultura de precisão, especialmente em termos do 

desenvolvimento de orientar as operações automatizadas  de campo. 
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3. Material e Metodologia 

Para conseguir alcançar o objetivo proposto, este trabalho baseou-se 

na seguinte metodologia: a) aplicação e análise estatística de 

diferentes interpoladores; b) análise geoestatística dos parâmetros 

químicos do solo e verificação da correlação entre estes e a 

produtividade; c) análise da viabilidade do sistema para 

recomendações de adubação para aplicação em taxa variável.  

Desta forma, para facilitar o entendimento da metodologia, utilizou-se 

de três fluxogramas Geo-OMT, apresentados a seguir. O fluxograma 1, 

trata da importação dos dados amostrais de produtividade da cultura 

do milho para o sistema, e a aplicação dos diferentes interpoladores no 

sistema SPRING. O fluxograma 2 descreve os procedimentos para a 

importação dos dados de parâmetros químicos do solo, referente aos 

locais de coleta das amostras de solo,  e para a aplicação da análise 

geoestatística nestas amostras. Finalmente, o fluxograma 3 apresenta os 

procedimentos para a obtenção dos mapas de necessidade e mapas 

de recomendações de adubação e calagem para a aplicação em 

taxa variável. 

3.1 Área de estudo e coleta de dados 

O experimento foi conduzido em 1999 sob um quadrante de 

aproximadamente 17,7 ha de um sistema de irrigação chamado de 

pivô central. O tipo de solo na área é o Latossolo Vermelho eutrófico e a 

área foi semeada com milho sob o sistema de plantio direto. A área 

experimental está localizada no campus da Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, em 

Pirassununga, SP. 
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25.387 pontos com
informações de rendimento

em t/ha

Pontos amostrais
Produtividade

Importação Importação

Categoria: Cadastral
"Prod_Fertil"

Correlação

Categoria: MNT
"MNT - Prod"

Rendimento

Análise
Geoestatística

Geração de grade
retangular

Geração de grade
Triangular

Geração de
semivariograma

Ajuste de
semivariograma

Validação do ajuste

Krigeagem

Atributos

amostras_mnt_prod

Operações

Importação

Categoria: MNT
"MNT - Prod"

Formado por 72 pontos

amostras_mnt_prod

Categoria: MNT
"Krigeagem"

Krig_prodtuti
vidade

Geração de grade
retangular

Categoria: MNT
Interpolador: Linear

amostras_tinlin

Categoria: MNT
Interpolador: Quintico

amostras_tinquin

Categoria: MNT
Interpolador: Média

Ponderada/Cota/Quadr.

amostras_MCPQ

Categoria: MNT
Interpolador: Média

Ponderada

amostras_Mpond

Categoria: MNT
Interpolador:

Média Simples

amostras_
Msim

Média Zonal - LEGAL -
Atualização Cadastral

Categoria: Cadastral
"Interpoladores"
com 114 pontos

Amostras - erro

Exportação

software
Statistica

text

Banco de dados: Pirassununga
Projeto: Produtividade
Projeção: UTM/SAD69

Categoria: MNT
Interpolador:

Vizinho mais Próx.

amostras_
VMP

 
Fluxograma 1. Importação de dados de produtividade e aplicação de 

diferentes interpoladores. 



Análise e tratamento de informações espaciais de produtividade do milho e fertilidade do solo para uso em 
Agricultura de Precisão  
Renata Cilene Dainese 

 

20

 

72 pontos amostrais com
os parâmetros químicos do

solo

Pontos Amostrais
Solo

Importação

Categoria:
MNT

"MNT - Fertil"

mnt - B

Categoria:
MNT

"MNT - Fertil"

mnt - Ca

Categoria:
MNT

"MNT - Fertil"

mnt - Fe

Categoria:
MNT

"MNT - Fertil"

mnt - Cu

Categoria:
MNT

"MNT - Fertil"

mnt - P

Categoria:
MNT

"MNT - Fertil"

mnt - V

Categoria: MNT
"MNT - Fertil"

mnt - SSO

Categoria:
MNT

"MNT - Fertil"

mnt - pH

Categoria:
MNT

"MNT - Fertil"

mnt - Zn

Categoria:
MNT

"MNT - Fertil"

mnt - HAl

Categoria:
MNT

"MNT - Fertil"

mnt - T

Categoria:
MNT

"MNT - Fertil"

mnt - SB

Categoria:
MNT

"MNT - Fertil"

mnt - Mg

Categoria:
MNT

"MNT - Fertil"

mnt - Mn

Categoria:
MNT

"MNT - Fertil"

mnt - MO

Categoria:
MNT

"MNT - Fertil"

mnt - K

Análise
geoestatística

Média Zonal - LEGAL -
Atualização Cadastral

Categoria: Cadastral
"Prod_Fertil"

Correlação

Exportação

software
Statistica

Categoria:
MNT

"Krigeagem"

Krig - B

Categoria:
MNT

"Krigeagem"

Krig - Ca

Categoria:
MNT

"Krigeagem"

Krig -
Fe

Categoria:
MNT

"Krigeagem"

Krig - Cu

Categoria:
MNT

"Krigeagem"

Krig - P

Categoria:
MNT

"Krigeagem"

Krig - V

Categoria: MNT
"Krigeagem"

Krig - SSO

Categoria:
MNT

"Krigeagem"

Krig - pH

Categoria:
MNT

"Krigeagem"

Krig - Zn

Categoria:
MNT

"Krigeagem"

Krig - HAl

Categoria:
MNT

"Krigeagem"

Krig - T

Categoria:
MNT

"Krigeagem"

Krig -
SB

Categoria:
MNT

"Krigeagem"

Krig - Mg

Categoria:
MNT

"Krigeagem"

Krig - Mn

Categoria:
MNT

"Krigeagem"

Krig - MO

Categoria:
MNT

"Krigeagem"

Krig - K

Banco de dados: Pirassununga
Projeto: Produtividade
Projeção: UTM/SAD69

AHP_krig_
fertilidade

Pesos dados para K,
Mg, Mn, Ca e MO

AHP

Aplicação
LEGAL

 
Fluxograma 2. Importação de dados de solo e aplicação da análise 

geoestatística. 
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72 pontos amostrais com
os parâmetros químicos do

solo

Pontos Amostrais
Solo

Importação

Categoria: Cadastral
"Cadastral-solo"

Amostras de
solo

Importação

Categoria:
MNT

"MNT - Fertil"

mnt - P

Categoria:
MNT

"MNT - Fertil"

mnt - pH

Categoria:
MNT

"MNT - Fertil"

mnt - K

Fatiamento
LEGAL

LEGAL
Operação

Matemática

VRT_P

Mapa de
necessidade de

adubação fosfatada

VRT_K_cobertura

Mapa de nec. de adub. com
K  em cobertura

Grade da
necessidade de

calagem

VRT_calagem

VRT_K_plantio

Mapa de nec. de adub.
com K  no plantio

Mapa da necessidade
de calagem

VRT_calagem

Fatiamento
LEGAL

Reclassificação
LEGAL

Reclassificação
LEGAL

Mapa de recomendação de adubação
para VRT no plantio

VRT_Formulados _plantio

Mapa de recomendação de adubação
para VRT em  cobertura

VRT_Formulados
_cobertura

Banco de dados: Pirassunuga
Projeto: Produtividade
Projeção: UTM/SAD69

 
 

Fluxograma 3. Mapeamento da necessidade e recomendação de adubação 

e calagem para aplicação em taxa variável. 

 
Banco de dados: Pirassununga 

Projeto: Produtividade 
Projeção: UTM/SAD69 
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A coleta de dados de rendimento do milho (25.387 pontos amostrais), 

posteriormente extrapolados para produtividade, foi realizada através 

de um sistema implantado em uma colhedora, composto por um GPS e 

um sensor de fluxo de massa. Os dados foram armazenados em formato 

shapefile em um computador de bordo. 

Para os parâmetros químicos de solo, foram retiradas 72 amostras, 

localizadas espacialmente com auxílio de um GPS, em intervalos 

regulares, espaçadas a uma distância de 50 m, as quais passaram por 

um laboratório e resultaram em “análises de solo”, com valores de: 

potencial hidrogeniônico (pH), matéria orgânica (MO), Fósforo (P), 

Potássio (K), Manganês (Mn), Cálcio (Ca), Boro (B), Zinco (Zn), Cobre 

(Cu), Enxofre (SO4), Alumínio (Al), Magnésio (Mg), Ferro (Fe), Acidez total 

(H+Al), Saturação por bases (V%), Soma de bases (SB), Capacidade de 

troca catiônica (T).  

3.2 Sistema de Informação Geográfica 

O Sistema de Informações Geográficas (SIG) utilizado foi o SPRING 

(Sistema de Processamento de Informações Georeferenciadas), na 

versão 3.6, desenvolvido no INPE – Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais em conjunto com a EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Câmara et al., 1996). 

3.3 Importação dos dados para o sistema 

Inicialmente foi criado um Banco de dados no SPRING, intitulado 

“Pirassununga”, e um Projeto, “Produtividade”, na projeção UTM/SAD69, 

cujo retângulo envolvente inclui as seguintes coordenadas: longitude 

47o 28’ e 47o 27’ W e latitude 21o 58’ e 21o 57’S.  
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Os dados de limite da área, produtividade e parâmetros de solo foram 

inicialmente importados para categorias cadastrais. Em seguida, os 

dados de produtividade e parâmetros químicos foram importados 

como amostras “3D”, em categorias numéricas, onde cada parâmetro 

químico do solo foi individualizado em planos de informações (PI´s) 

diferentes. Nas Figuras 2 e 3  podem ser visualizados os pontos de coleta 

de dados do solo, os pontos de coleta da produtividade, e na Figura 4 é 

mostrado um zoom dos pontos de coleta de produtividade. 

 

Figura 2. PI localizando os pontos das coletas das amostras de solo. 

 

Figura 3. Pontos amostrais de produtividade de milho, espacialmente 

localizados, obtido pela colhedora . 
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Figura 4. Zoom dos pontos amostrais de produtividade apresentando o 

caminho feito pela colhedora. 

3.4 Aplicação de diferentes interpoladores para dados de produtividade 

Devido a grande quantidade de dados, decidiu-se testar a aplicação 

dos diferentes interpoladores aos dados de produtividade de milho. 

Para isto, utilizou-se a produtividade de 72 pontos amostrais que 

corresponderam as mesmas localizações dos pontos de coleta de 

amostras de solo, ou seja, em uma grade regular de 50m. Os 

interpoladores testados foram: Krigeagem (KG), Média Ponderada (MP), 

Média Ponderada/Cota/Quadrante (MPCQ), Média Simples (MS), Linear 

(L), Quíntico (Q) e Vizinho mais próximo (VMP).  

As grades regulares obtidas pelos interpoladores KG, MP, MPCQ, MS e 

VMP foram geradas diretamente das amostras da categoria MNT. As 

grades obtidas pelos interpoladores L e Q foram geradas a partir de 

uma grade triangular obtida pela triangulação de Delaunay.  

A krigeagem foi obtida pela aplicação da técnica de Análise 

Geoestatística do SPRING. Os passos necessários para manipulação do 

módulo de geoestatística do SPRING são:  



Análise e tratamento de informações espaciais de produtividade do milho e fertilidade do solo para uso em 
Agricultura de Precisão  
Renata Cilene Dainese 

 

25

Análise Exploratória - este módulo tem por finalidade proceder à análise 

exploratória dos dados através de estatísticas univariadas e bivariadas. 

As estatísticas univariadas fornecem um meio de organizar e sintetizar 

um conjunto de valores, que se realiza principalmente através do 

histograma.  

Geração do Semivariograma - na geoestatística, a análise do 

semivariograma é uma etapa importante, pois o modelo de variograma 

escolhido é a interpretação da estrutura de correlação espacial a ser 

utilizada nos procedimentos inferenciais da krigeagem.  

Nesta etapa foram utilizados os valores de lag, incremento e tolerância 

apresentados na tabela 1. 

Ajuste do semivariograma - a análise do semivariograma compreende o 

levantamento do semivariograma experimental e posteriormente o 

ajuste a uma família de modelos teóricos (esférico, exponencial, 

potência, gaussiano).  O modelo que mais se ajustou ao 

semivariograma obtido foi o modelo gaussiano, cujos dados podem ser 

observados na tabela 1 e na figura 5. 

Validação do modelo - em toda esta seqüência, existe sempre um 

certo grau de incerteza sobre os parâmetros ajustados aos modelos. 

Esta incerteza é o erro da estimativa, o qual pode ser obtido através do 

procedimento chamado validação do modelo. Resumidamente, o 

processo de validação envolve a re-estimação dos valores conhecidos 

através dos parâmetros ajustados ao modelo do semivariograma. 

Krigeagem - o módulo de Krigeagem implementado no SPRING baseia-

se na subrotina "kt3d" da GSLIB (Deutsch e Journel, 1992), a qual 

engloba krigeagem simples, krigeagem ordinária e krigeagem com 
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vários modelos de tendência em duas dimensões (2D) ou três dimensões 

(3D). 

Tabela 1. Dados resultantes da Análise Geoestatística. 

Lag Increm. Tolerân. Modelo 
Efeito 

Pepita 
Contrib. Alcance 

18 23 87 Gaussiano 1.14 1.588 475.426 

 

 

Figura 5. Semivariograma ajustado ao modelo Gaussiano. 

Os demais interpoladores são descritos a seguir: 

Vizinho mais Próximo - para cada ponto (x,y) da grade o sistema atribui 

a cota da amost ra mais próxima ao ponto. Este interpolador pode ser 

usado quando se deseja manter os valores de cotas das amostras na 

grade, sem gerar valores intermediários.  



Análise e tratamento de informações espaciais de produtividade do milho e fertilidade do solo para uso em 
Agricultura de Precisão  
Renata Cilene Dainese 

 

27

Média Simples - o valor de cota de cada ponto da grade é estimado a 

partir da média simples das cotas dos 8 vizinhos mais próximos desse 

ponto, como mostra a função abaixo. Este interpolador é geralmente 

utilizado quando se requer maior rapidez na geração da grade, para 

avaliar erros grosseiros na digitalização.  

 

onde: n=número de vizinhos, z=valor de cota dos 8 n vizinhos, i=1, f(x,y)= 

função interpolante. 

Média Ponderada - o valor de cota de cada ponto da grade é 

calculado a partir da média ponderada das cotas dos 8 vizinhos mais 

próximos a este ponto, porém atribui-se peso variado para cada ponto 

amostrado através de uma função que considera a distância do ponto 

cotado ao ponto da grade.  

d = ((x - x0)2 + (y - y0)2)1/2 

onde: d = distância euclidiana do ponto interpolante ao vizinho i 

w(x,y) = (1/d)u=1 

onde: u = 1 = expoente da função de ponderação 

 

onde: w(x,y) = função de ponderação, f(x,y) - função de interpolação  
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Média Ponderada por Cota e por Quadrante - este interpolador realiza a 

função de interpolação vista anteriormente, porém utiliza a cota da 

isolinha mais próxima. Além da restrição de quadrante, existe a restrição 

de número limitado de amostras por valor de elevação, não permite 

amostras com cotas repetidas.  

Para a aplicação dos interpoladores linear e quíntico foi necessário, 

inicialmente, serem geradas grades triangulares das amostras. A 

conversão da grade triangular para a grade retangular pode ser 

necessária quando se deseja uma forma matricial para o modelo 

numérico de terreno. Deste modo, as informações do terreno que foram 

modeladas por um interpolador de grade triangular podem ser 

analisadas por outras informações do tipo matricial.  

Para a geração da grade triangular foi utilizado o método de Delaunay. 

O método utilizado é o incremental, onde os pontos são inseridos um a 

um na triangulação, modificando a triangulação existente, executando 

testes de Delaunay nos triângulos gerados e modificados com seus 

vizinhos. Na última fase do processo, todos os triângulos são testados e 

modificados, se necessário, para respeitar as restrições de Delaunay. 

Na interpolação linear, um plano é ajustado para cada retalho 

triangular da grade, para determinar os valores de z em cada posição 

xy dentro do triângulo. A equação de uma superfície plana pode ser 

expressa por Ax +By +Cz +D=0.  

Nesta abordagem linear as superfícies de retalhos diferentes  

encontram-se no lado comum destes triângulos. Isto significa que as 

bordas não têm continuidades suaves.  
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O interpolador quíntico ajusta uma superfície ao retalho da grade, 

utilizando um polinômio do quinto grau. A utilização deste interpolador 

permite gerar uma superfície mais suave quando comparada com 

outra grade gerada pelo interpolador linear.  Este interpolador é 

recomendado quando deseja-se uma superfície suave e não há linhas 

de vale ou crista muito realçadas (linhas de quebra) no modelo 

numérico do terreno. 

Após os procedimentos de interpolação realizados neste trabalho, foi 

calculado um número significativo de amostras (114), de acordo com a 

função estabelecida por Sukhatme e Sukhatme (1970), para servirem de 

testemunha.  Estes pontos amostrais foram gerados de forma aleatória, 

dada uma função existente no software Excel: 

Amostra = (INT(ALEATÓRIO()*25386))+1 

Estes 114 pontos correspondentes à produtividade foram importados 

para uma categoria cadastral, na qual também foram importados os 

mesmos pontos com as informações de produtividade calculada por 

cada interpolador, porém utilizando-se um programa em LEGAL 

(Linguagem Espacial para Geoprocessamento Algébrico) de Média 

Zonal. Todos os programas editados em LEGAL para este trabalho estão 

apresentados no Anexo 3. O PI com a localização dos pontos aleatórios 

pode ser observado na figura 6.  
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Figura 6. PI com os pontos aleatórios localizados espacialmente. 

Todos os dados tabulados foram então exportados para o software 

Statistica, onde foi realizada a análise estatística. 

3.5 Aplicação da análise geoestatística nos parâmetros químicos de solo 

A próxima etapa deste trabalho foi a aplicação do melhor interpolador 

encontrado na etapa anterior, ou seja, a krigeagem, em cada 

parâmetro químico do solo. Para que isto seja adequado, supõe-se que 

a produtividade é uma função dos parâmetros químicos do solo, entre 

outros. 

As informações geradas em forma de grades regulares foram, 

posteriormente, cadastradas também por um programa de Média 

Zonal em LEGAL (Anexo), para todos os mesmos 25.387 pontos da 

produtividade, a fim de poder observar a correlação entre os dados. 

As informações tabuladas foram exportadas para o software Statistica 

onde foi realizada a análise estatística dos dados. 
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3.6 Aplicação da técnica de suporte à decisão (AHP) 

A AHP ("Processo Analítico Hierárquico") é uma técnica de suporte a 

decisão, implementada no SPRING, onde os diferentes fatores que 

influenciam a tomada de decisão são comparados dois-a-dois, e um 

critério de importância relativa é atribuído ao relacionamento entre 

estes fatores, conforme uma escala pré-definida. 

De acordo com os procedimentos estatísticos realizados na etapa 

anterior, escolheu-se  5 parâmetros químicos do solo que demonstraram 

explicar melhor o mapa de produtividade. Na janela AHP atribuiu-se os 

pesos de cada PI (parâmetro químico do solo), pesos estes dados em 

função do coeficiente de determinação de cada elemento. Assim foi 

obtido o programa em LEGAL, apresentado em Anexo,  a ser 

completado com os dados dos PI´s com os respectivos pesos a ser 

aplicados, a razão de consistência e a  equação de regressão. 

3.7 Geração dos Mapas de necessidade de calagem e adubação 

A grade de necessidade de calagem foi elaborada por um programa 

em LEGAL, para qual foi considerado a seguinte fórmula, conforme van 

Raij et al. (1997): 

NC = (CTC * (V2 – V1)) / (10 * PRNT), 

onde: NC é a necessidade de calagem, CTC é a capacidade de troca 

de cátions, V2 foi dado o valor de 70%, V1 é a saturação por bases 

atual e para o PRNT (Poder Relativo de Neutralização Total) foi atribuído 

o valor de 67%. Às informações de CTC e V1 foram atribuídos os PI’s 

correspondentes obtidos pela krigeagem dos dados. 

A grade gerada foi então fatiada por um programa em LEGAL (Anexo). 
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Os mapas de necessidade de adubação de Potássio (K) e Fósforo (P) 

foram gerados por fatiamento (LEGAL), com base nas recomendações 

técnicas para a cultura de milho para grãos (van Raij et al., 1997), onde 

utilizou-se a produtividade máxima esperada (10-12 t/ha) visto que a 

área possui este potencial produtivo. 

3.8 Geração dos Mapas de recomendação de adubação para aplicação em 
taxa variável (VRT) 

Os mapas de recomendações de adubação para aplicação em taxa 

variável foram obtidos reclassificando os mapas de necessidade de 

adubação, através de um programa em LEGAL (Anexo). Foram 

recomendados formulados NPK existentes no mercado para adubação 

no plantio, reclassificando apenas o mapa de necessidade de P (para 

os outros parâmetros devem ser mantidos valores constantes) e em 

cobertura, reclassificando o mapa de pH (pelo mesmo motivo). 

Para utilizar fórmulas NPK, o primeiro passo é estabelecer a relação 

aproximada de nutrientes e procurar uma fórmula com a mesma 

relação ou próxima dela. A quantidade necessária foi encontrada 

multiplicando-se a soma dos nutrientes necessários e dividindo pelo total 

da fórmula. 
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4. Resultados e Discussão 

4.1 Aplicação de diferentes interpoladores para dados de produtividade 

Aplicando-se os diferentes interpoladores para os dados de 

produtividade de milho, localizados em 72 pontos amostrais na área de 

estudo, obteve-se as grades correspondentes, as quais são  

apresentadas nas figuras 7 a 13. Para ser mais perceptível o parâmetro 

utilizado pelos interpoladores, foi gerada uma imagem de cada grade, 

cujo PI correspondente é mostrado como fundo em cada figura. 

 

Figura 7. Grade gerada pelo interpolador Média 

Ponderada/Cota/Quadrante e sua respectiva imagem. 
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Figura 8. Grade gerada pelo interpolador Média Ponderada e sua 

respectiva imagem. 

 

Figura 9. Grade gerada pelo interpolador Média Simples e sua 

respectiva imagem. 
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Figura 10. Grade gerada pelo interpolador Linear e sua respectiva 

imagem. 

 

Figura 11. Grade gerada pelo interpolador Quíntico e sua respectiva 

imagem. 



Análise e tratamento de informações espaciais de produtividade do milho e fertilidade do solo para uso em 
Agricultura de Precisão  
Renata Cilene Dainese 

 

36

 

Figura 12. Grade gerada pelo interpolador Vizinho mais próximo e sua 

respectiva imagem. 

 

Figura 13. Grade gerada pelo interpolador Krigeagem e sua respectiva 

imagem. 
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Os dados foram posteriormente tabulados em uma categoria cadastral 

e exportados para o software Statistica. Neste software foram 

calculadas as retas de regressão para cada interpolador e fez-se a 

análise do comportamento dos erros.   

O primeiro fato observado foi a não normalidade dos erros (figura 14), 

devido à presença de outliers (figura 15), que eram os mesmos para 

todos os interpoladores. Os outliers são pontos que ficam muito distantes 

da reta de regressão, podendo mascarar os valores. Dada esta não 

normalidade dos erros, decidiu-se à eliminação dos pontos amostrais 

que geravam os outliers. Após este procedimento, foram calculadas 

novamente as retas de regressão, e verificaram-se os novos erros (figura 

16). Os novos  resultados obtidos apresentaram normalidade. Este 

procedimento foi realizado para cada interpolador. 

 

Figura 14. Gráfico de Probabilidade Normal com os outliers. 
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Figura 15. Gráfico dos outliers. 

 

Figura 16. Gráfico de Probabilidade Normal sem os outliers. 
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A etapa seguinte consistiu de uma análise estatística sobre os resultados 

obtidos pelos interpoladores, para definir qual ou quais interpoladores 

apresentaram resultados semelhantes. Nesse caso, partiu-se da premissa 

de que o melhor interpolador seria aquele cujo intercepto da equação 

fosse igual a zero e que a inclinação da reta fosse de 45º.  

Como pode ser observado na tabela 2, isto ocorreu em quase todos os 

interpoladores, exceto para o Quíntico e o Vizinho mais próximo. Nestes 

dois últimos interpoladores a reta de regressão não tem o intercepto 

igual a zero, denotando que quando a produtividade real for igual a 

zero estes interpoladores estarão estimando a produtividade 

erroneamente.  Para altos valores de produtividade estes interpoladores 

subestimam os dados. A figura 17 apresenta, como exemplo, a função 

de regressão obtida para os dados de krigeagem.  

Tabela 2 – Resultados da análise estatística das retas de regressão para 

os resultados dos diferentes interpoladores. 

Interpolador 
Intervalo de confiança para 

inclinação da reta de 
regressão 

p-value intercepto 
igual a zero r2 r * 

Krigeagem 1.358 0.811 0.448 0.381 0.617 a 
Media 

ponderada 1.072 0.619 0.276 0.354 0.594 ab 

Media 
simples 1.365 0.779 0.535 0.338 0.581 a 

Linear 1.005 0.568 0.097 0.33 0.574 ab 
Media 

Ponderada/
Cota/Quad. 

1.095 0.609 0.322 0.326 0.570 ab 

Quíntico 0.745 0.366 7.13E-05 0.244 0.493 bc 
Vizinho mais 

próximo 0.584 0.239 1.61E-08 0.183 0.427 c 

* os interpoladores que apresentaram a mesma letra são estatisticamente iguais. 
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Figura 17. Equação de regressão para os dados de krigeagem e gráfico 

resultante da equação. 

Apesar dos valores resultantes da aplicação da krigeagem nos dados 

da produtividade de milho serem estatisticamente iguais a quatro outros 

interpoladores (MP, MS, L e MPCQ), a krigeagem apresentou um 

coeficiente de determinação (r2)  aparentemente maior, o que vem a 

concordar com Schimandeiro e Weirich Neto (2002), que obtiveram 

para a krigeagem o menor erro estimado para teores de argila, quando 

comparada com outros interpoladores. A análise do coeficiente de 

correlação (r) resultou na igualdade estatística para todos os 

interpoladores, conforme pode ser observado na tabela 3.  
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Tabela 3. Intervalos de confiança para o coeficiente de correlação a 

95%. 

Interpolador Intervalo para r 
com αα  0.95 * 

Krigeagem 0.73 0.48 a 
Media ponderada 0.71 0.45 a 

Media simples 0.7 0.435 a 
Linear 0.695 0.425 a 

Media Ponderada/Cota/Quad. 0.69 0.42 a 
Quíntico 0.63 0.33 a 

Vizinho mais próximo 0.575 0.26 a 
* os interpoladores que apresentaram a mesma letra são estatisticamente iguais. 

A opção da utilização do interpolador geoestatístico krigeagem para a 

agricultura de precisão pode ser explicada devido a este interpolador 

fornecer também uma grade de variância dos dados, que permite 

identificar o erro associado a cada ponto.  Por outro lado, em casos no 

qual o processo de krigeagem se torne mais moroso podem ser 

aplicados os interpoladores Média Ponderada e Média Simples uma vez 

que, os resultados obtidos por esses interpoladores não foram 

estatisticamente diferentes daqueles obtidos por Krigeagem.  

4.2 Aplicação da análise geoestatística nos parâmetros químicos de solo 

Devido ao fato de se obter a grade de variância dos dados, o 

interpolador de krigeagem foi então escolhido para dar continuidade 

nas análises sobre os parâmetros químicos do solo. Em outras palavras, 

aplicou-se o interpolador de krigeagem sobre cada parâmetro do solo, 

obtido nos 72 pontos amostrais, para obter um mapa mostrando o 

comportamento do parâmetro em toda área de estudo. As grades 

resultantes da interpolação de cada parâmetro, bem como sua 

respectiva imagem, podem ser observadas nas Figuras A à P, no Anexo 

1. 
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Após estes procedimentos, os dados resultantes da aplicação da 

krigeagem foram tabulados para uma categoria cadastral, a qual já 

possuía as informações de produtividade nos 25.387 pontos amostrais. 

Estes valores foram então exportados para o software Statistica, onde foi 

realizada a análise estatística dos dados. O coeficiente de 

determinação total, utilizando os dados dos 16 parâmetros químicos do 

solo foi de apenas 14,5%. Esse baixo resultado, indica que os parâmetros 

químicos do solo explicaram apenas 14,5% da produtividade 

observada. Assim, para esse ano agrícola, os parâmetros químicos 

tiveram pouca influência na produtividade. As variações na 

produtividade observada na área de estudo podem ter sido 

provocadas por outros fatores, que não a fertilidade do solo. O 

coeficiente de correlação, neste caso, foi de 0,38, evidenciando a 

baixa correlação dos dados, o que vem a concordar com o trabalho 

de diversos autores como Gimenez e Molin (2002) e Molin et al. (2002) 

que também encontraram baixas correlações entre os dados.  

Os parâmetros químicos do solo, quando  analisados individualmente 

com a produtividade também apresentaram baixas correlações, sendo 

que as maiores correlações foram obtidas para os elementos K, MO, Mn, 

HAl e Ca, apresentando os valores de coeficiente de determinação, 

respectivamente, de 7,7%, 7,5%, 6,62% 5,51% e 4,1%. Outro fator 

observado na análise dos dados é a alta correlação entre alguns 

parâmetros químicos do solo, tal fato pode ser observado na tabela 

apresentada em Anexo 2. A equação de regressão obtida pelo 

Statistica que melhor explicou os resultados obtidos, apenas 13,7% dos 

dados, é descrita a seguir: 

Produtividade = 6,41 + 0,63pH + 0,06pH2 – 0,38K – 0,05K2 – 0,10Ca – 

0,1Ca2+ 0,10Cu + 0,4Mn + 0,01Mn2 – 1,42 Zn – 0,31 Zn2 + 0,56Mg2 
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4.3 Aplicação da técnica de suporte à decisão (AHP) 

Uma vez determinada a equação de regressão descrita anteriormente, 

optou-se por realizar a função de suporte à decisão (AHP) 

implementada no SPRING, utilizando-se os planos de informações, 

contendo as grades geradas pela krigeagem, dos parâmetros com 

maior coeficiente de determinação (K, Ca, Mg, Mn e Zn), a fim de se 

obter uma grade com as informações de fertilidade do solo. Esta grade 

foi então cadastrada e exportada para o Statistica, porém apresentou 

um coeficiente de determinação de 13%. O peso dado para cada 

parâmetro pode ser observado na tabela 4 e a grade resultante e sua 

respectiva imagem podem ser observadas na figura 18. 

Tabela 4. Pesos atribuídos a cada elemento químico do solo escolhidos 

para a aplicação da AHP. 

 Zn Mg Mn Ca K 

Zn 1 3 2 4 5 

Mg 3 1 1 3 3 

Mn 2 1 1 2 2 

Ca 4 3 2 1 1 

K 5 3 2 1 1 
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Figura 18. Grade resultante da aplicação da AHP para os parâmetros K, 

Ca, Mg, Mn e Zn, e sua respectiva imagem. 

Apesar deste procedimento ter resultado em informações com baixa 

correlação com os dados de produtividade, acredita-se ter esta 

ferramenta grande potencial para a análise dos parâmetros que 

podem estar influenciando a produtividade de uma determinada área 

em agricultura de precisão. Para tanto devem ser levados em 

consideração outros parâmetros, não discutidos neste trabalho, como 

disponibilidade hídrica, teores de argila do solo, doenças, infestação de 

pragas e plantas invasoras, entre outros. 

4.4 Geração dos Mapas de recomendação de adubação para aplicação em 
taxa variável (VRT) 

Um dos preceitos agronômicos para a manutenção da fertilidade do 

solo é a adubação de reposição dos elementos químicos que 

compõem este solo. Por esta razão optou-se por gerar mapas de 
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recomendação de adubação para aplicação em taxa variável (VRT). 

Trabalhos recentes na mesma linha de pesquisa podem ser citados, 

como os de Oliveira et al. (2002), Umezu e Cappelli (2002) e Baio e 

Balastreire (2002). 

Antes disso, foram gerados mapas da necessidade de reposição 

química do solo, como a calagem e necessidade de P e K. Estes mapas 

foram gerados pelo fatiamento das grades geradas por krigeagem 

para P e K, e da grade de necessidade de calagem obtida por um 

programa em LEGAL, descrito no item 3.7. Estes mapas gerados estão 

apresentados nas figuras 19 a 21. 

 
Figura 19. Mapa de necessidade de calagem na área experimental. 
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Figura 20. Mapa da necessidade de adubação fosfatada. 

 
Figura 21. Mapa da necessidade de adubação com potássio em 

plantio. 
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Figura 22. Mapa da necessidade de adubação com potássio em 

cobertura. 

Com estes mapas, foram gerados novos mapas de recomendação de 

formulados NPK para plantio e em cobertura, a partir da reclassificação 

(LEGAL) dos mapas de necessidade, segundo os parâmetros propostos 

por van Raij et al. (1997) no Boletim 100 para a cultura do milho para 

grãos, e para a maior produtividade esperada (10-12 t/ha), já que foi 

constatado pelo mapa de produtividade o potencial da área para esta 

produtividade. Estes mapas podem ser visualizados nas figuras 23 e 24.  
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Figura 23. Mapa da recomendação de formulado NPK para plantio. 

 
Figura 24. Mapa da recomendação de formulado NPK em cobertura. 

Foram recomendadas as formulações NPK 8:15:15 e 8:24:16 para o 

plantio e a formulação 45:00:18 em cobertura. 
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5. Conclusão 

Este trabalho buscou avaliar a viabilidade do uso do sistema de 

informação geográfica SPRING – INPE em algumas etapas de aplicação 

da Agricultura de Precisão numa  área experimental. 

Os interpoladores avaliados para os dados de produtividade 

apresentaram a mesma correlação, mostrando serem estatisticamente 

iguais. Porém, os interpoladores Vizinho mais próximo e Quíntico não 

satisfizeram as condições de passagem pelo intercepto e inclinação de 

45o da reta de regressão. A krigeagem apresenta a vantagem, sobre os 

demais interpoladores, de estimar a variância pontual dos dados. 

Aplicando-se a análise geoestatística nos parâmetros químicos do solo, 

referentes a pontos de coleta de amostras de solo, observou-se uma 

baixa correlação de todos os dados, e de cada um, com a 

produtividade. Sugere-se neste caso, para trabalhos na mesma linha de 

pesquisa, a análise de outros parâmetros que possam afetar a 

produtividade, tais como: disponibilidade hídrica, doenças, infestação 

de pragas e plantas invasoras, entre outros. 

Analisando a aplicação da técnica de suporte à decisão (AHP) 

implementada no SPRING, apesar de não ter apresentado informações 

apreciáveis por ter sido considerado apenas os parâmetros químicos do 

solo, pôde ser observada a potencialidade desta ferramenta para a 

geração de mapas de fertilidade do solo e produtividade esperada de 

uma determinada área. 

O SPRING demonstrou ser um sistema potencial para o uso em algumas 

etapas do ciclo da Agricultura de Precisão, principalmente no que diz 



Análise e tratamento de informações espaciais de produtividade do milho e fertilidade do solo para uso em 
Agricultura de Precisão  
Renata Cilene Dainese 

 

50

respeito à geração de mapas de recomendação de adubação e 

calagem para a aplicação em taxa variável. 
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Anexo 1 

Resultados da análise geoestatística dos parâmetros químicos do solo. 

 

Figura A. Grade e respectiva imagem geradas pelo interpolador krigeagem para o 

elemento pH (potencial hidrogeniônico). 

  

Figura B. Grade e respectiva imagem 

geradas para o elemento Ca (Cálcio). 

Figura C. Grade e respectiva imagem 

geradas para o elemento Fe (Ferro). 
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Figura D. Grade e respectiva imagem 

geradas para o elemento Cu (Cobre). 

Figura E. Grade e respectiva imagem 

geradas para o elemento P (Fósforo). 

  

Figura F. Grade e respectiva imagem 

geradas para o elemento K (Potássio). 

Figura G. Grade e respectiva imagem 

geradas para o elemento MO (matéria 

orgânica). 

  

Figura H. Grade e respectiva imagem 

geradas para o elemento Mn (Manganês). 

Figura I. Grade e respectiva imagem 

geradas para o elemento Mg (Magnésio). 
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Figura J. Grade e respectiva imagem 

geradas para o elemento Zn (Zinco). 

Figura K. Grade e respectiva imagem 

geradas para o elemento SO4 (Enxofre). 

  

Figura L. Grade e respectiva imagem 

geradas para o elem. HAl (Ácidos totais). 

Figura M. Grade e respectiva imagem 

geradas para o elemento B (Boro). 

  

Figura N. Grade e respectiva imagem 

geradas para a saturação de bases (V%). 

Figura O. Grade e respectiva imagem 

geradas para a T (Capacidade de troca 

catiônica). 
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Figura P. Grade e respectiva imagem geradas para a soma de bases (SB). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PH MO P SSO K CA MG HAL B CU FE MN ZN SB T V DRYYIELD
PH 1 0.322037 0.636709 0.202409 0.33333 0.683201 0.71689 -0.65892 0.40514 0.125619 -0.71406 0.429549 0.727069 0.65735 0.386332 0.816277 0.081378
MO 0.322037 1 0.453782 0.300934 0.638216 0.785975 0.656826 0.332408 0.65336 -0.44807 -0.40706 -0.34457 0.399276 0.596814 0.749403 0.272582 -0.20087
P 0.636709 0.453782 1 0.231286 0.684242 0.799769 0.618928 -0.40353 0.456313 0.248513 -0.71406 0.278524 0.838963 0.536994 0.39537 0.755521 -0.14116
SSO 0.202409 0.300934 0.231286 1 0.125854 0.352582 0.446363 -0.10119 0.271688 -0.10707 -0.36616 0.075787 0.411414 0.234961 0.196983 0.334293 0.002544
K 0.33333 0.638216 0.684242 0.125854 1 0.773089 0.548053 0.12248 0.506241 0.066447 -0.25592 -0.23745 0.395285 0.579753 0.646001 0.42674 -0.23905
CA 0.683201 0.785975 0.799769 0.352582 0.773089 1 0.891411 -0.17166 0.609036 -0.12828 -0.65151 0.015726 0.765646 0.800342 0.757342 0.729891 -0.15803
MG 0.71689 0.656826 0.618928 0.446363 0.548053 0.891411 1 -0.29376 0.5233 -0.18941 -0.6531 0.133095 0.737331 0.790966 0.695342 0.777991 -0.0284
HAL -0.65892 0.332408 -0.40353 -0.10119 0.12248 -0.17166 -0.29376 1 0.053318 -0.37825 0.589183 -0.78212 -0.52502 -0.1887 0.210594 -0.73028 -0.21497
B 0.40514 0.65336 0.456313 0.271688 0.506241 0.609036 0.5233 0.053318 1 -0.21433 -0.47128 -0.0118 0.500094 0.382928 0.420957 0.351878 -0.08976
CU 0.125619 -0.44807 0.248513 -0.10707 0.066447 -0.12828 -0.18941 -0.37825 -0.21433 1 -0.00949 0.395016 0.064987 -0.2053 -0.35905 0.214621 0.097471
FE -0.71406 -0.40706 -0.71406 -0.36616 -0.25592 -0.65151 -0.6531 0.589183 -0.47128 -0.00949 1 -0.55223 -0.88446 -0.46955 -0.25077 -0.82332 -0.02278
MN 0.429549 -0.34457 0.278524 0.075787 -0.23745 0.015726 0.133095 -0.78212 -0.0118 0.395016 -0.55223 1 0.49745 -0.01463 -0.31747 0.581118 0.250946
ZN 0.727069 0.399276 0.838963 0.411414 0.395285 0.765646 0.737331 -0.52502 0.500094 0.064987 -0.88446 0.49745 1 0.54747 0.358877 0.848009 -0.05333
SB 0.65735 0.596814 0.536994 0.234961 0.579753 0.800342 0.790966 -0.1887 0.382928 -0.2053 -0.46955 -0.01463 0.54747 1 0.91275 0.56915 -0.09354
T 0.386332 0.749403 0.39537 0.196983 0.646001 0.757342 0.695342 0.210594 0.420957 -0.35905 -0.25077 -0.31747 0.358877 0.91275 1 0.299985 -0.17943
V 0.816277 0.272582 0.755521 0.334293 0.42674 0.729891 0.777991 -0.73028 0.351878 0.214621 -0.82332 0.581118 0.848009 0.56915 0.299985 1 0.053791
DRYYIELD 0.081378 -0.20087 -0.14116 0.002544 -0.23905 -0.15803 -0.0284 -0.21497 -0.08976 0.097471 -0.02278 0.250946 -0.05333 -0.09354 -0.17943 0.053791 1

Anexo 2 

Tabela de informação da correlação entre os parâmetros químicos do solo. 

 



 

 

Anexo 3 

Programas editados em Linguagem Espacial para Geoprocessamento 

Algébrico (LEGAL) para este trabalho. 

I – Exemplo de atualização de plano cadastral: 

// Exemplo de programa para a atualização dos dados  
// de uma grade para um objeto de uma categoria cadastral 
{ 
//declaração das variáveis 
Objeto zonas ("erro"); 
Cadastral mapacadastral ("teste_amostra"); 
Numerico declive ("Krigeagem"); 
 
//instanciação das variáveis 
 
mapacadastral= Recupere(Nome="amostra_erro"); 
declive= Recupere(Nome="Krig_produtividade"); 
 
//operação 
 
zonas."krig"=Atualize(declive, zonas OnMap mapacadastral, MedZ); 
} 
 
II – Exemplo de um programa elaborado pela AHP 
 
//Exemplo de um programa elaborado pela  
// aplicação da AHP. 
{ 
// Pesos a ser aplicados 
// Krig_Ca = 0.087 
// Krig_K = 0.083 
// Krig_Mg = 0.208 
// Krig_Mn = 0.188 
// Krig_Zn = 0.434 
 
// Razao de consistencia 
// CR = 0.014 
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// Programa em LEGAL    
// Este programa deve ser completado    
// pelo usuario para incluir os dados    
// apresentados entre os sinais de <>    
 
// Definicao dos dados de entrada 
 
Numerico  var1  ("Krigeagem"); 
Numerico  var2  ("Krigeagem"); 
Numerico  var3  ("Krigeagem"); 
Numerico  var4  ("Krigeagem"); 
Numerico  var5  ("Krigeagem"); 
 
// Definicao do dado de saida    
 
Numerico  var6  ("Krigeagem"); 
 
// Recuperacao dos dados de entrada  
 
var1 = Recupere (Nome="Krig_Ca"); 
var2 = Recupere (Nome="Krig_K"); 
var3 = Recupere (Nome="Krig_Mg"); 
var4 = Recupere (Nome="Krig_Mn"); 
var5 = Recupere (Nome="Krig_Zn"); 
 
// Criacao do dado de saida 
 
var6  =  Novo (Nome="AHP_Krig_fertilidade", ResX=1, ResY=1, 
Escala=10000,   
          Min=0, Max=100); 
 
// Geracao da media ponderada 
 
var6 = 0.087*var1 + 0.083*var2+ 0.208*var3+ 0.188*var4+ 0.434*var5; 
} 
 
III – Exemplo de Recorte de imagem temática. 
 
//Exemplo de um programa para o recorte de imagem temática 
// Recorte da Imagem temática  
 
{ 
//DECLARAÇÕES 
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Imagem i1,  r1 ("Imagem_solo"); 
Tematico limite ("Tematico"); 
 
//INSTANCIAÇÕES 
 
i1 = Recupere (Nome = "AHP_Fert_Krig"); 
 
limite = Recupere (Nome = "Limite_área"); 
 
 
//Crie o PI Tematico de saida. 
 
r1 = Novo (Nome = "REC_AHP_Fert_Krig", ResX=1, ResY=1); 
 
//OPERAÇÕES 
//Execute o recorte 
r1 = limite.Class=="Área" ? i1: 255; 
 
} 
 
IV – Operador matemático para necessidade de calagem 
 
// Operador matemático utilizado para gerar a 
// grade com parâmetros de necessidade de calagem 
{ 
// Definicao dos dados de entrada 
 
Numerico  var1  ("Krigeagem"); 
Numerico  var2  ("Krigeagem"); 
 
 
// Definicao do dado de saida    
 
Numerico  var3  ("VRT"); 
 
// Recuperacao dos dados de entrada  
 
var1 = Recupere (Nome="Krig_V"); 
var2 = Recupere (Nome="Krig_T"); 
 
 
// Criacao do dado de saida 
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var3  =  Novo (Nome="VRT_calagem", ResX=1, ResY=1, Escala=10000, 
  
          Min=0, Max=100); 
 
// Geracao da necessidade de calagem 
 
var3 = (var2*(70- var1))/670; 
} 
 
V – Fatiamento da necessidade de calagem. 
 
//Fatiamento da grade de necessidade de calagem 
// e Recorte da Imagem temática oriunda 
// do fatiamento acima. 
 
{ 
//DECLARAÇÕES 
Numerico vrt   ("VRT"); 
Tematico tem    ("Calagem"); 
Tematico tem1   ("Calagem"); 
Tematico limite ( "Tematico"); 
Tabela   tab    (Fatiamento); 
 
//INSTANCIAÇÕES 
//Recupere a variável do tipo Numerico (grade de calagem). 
vrt = Recupere (Nome = "VRT_calagem"); 
 
limite = Recupere (Nome = "Limite_área"); 
 
//Crie a tabela de fatiamento. 
tab = Novo (CategoriaFim = "Calagem", 
                       [-2,1]  : "sem calagem", 
                       [1,2] : "1,5 t", 
                       [2,3] : "2,5 t"); 
 
//Crie o PI Tematico de saida. 
tem = Novo (Nome = "FAT_VRT_calagem", ResX=1, ResY=1, 
Escala=10000); 
 
tem1= Novo (Nome = "REC_FAT_VRT_calagem", ResX=1, ResY=1, 
Escala=10000); 
 
//OPERAÇÕES 
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//Execute a operação de Fatiamento 
tem = Fatie (vrt, tab); 
 
//Execute o recorte 
tem1= limite.Class=="Área" ? tem: tem1; 
 
} 
 
VI – Fatiamento da necessidade de Potássio 
 
//Fatiamento da grade de krigeagem do parâmetro K 
// para a geração do mapa de necessidade de adubação 
// com Potássio para plantio e cobertura 
 
// Recorte da Imagem temática oriunda 
// do fatiamento acima. 
 
{ 
//DECLARAÇÕES 
Numerico vrt   ("Krigeagem"); 
Tematico tem    ("VRT_K"); 
Tematico tem1   ("VRT_K"); 
Tematico tem2   ("VRT_K"); 
Tematico tem3   ("VRT_K"); 
Tematico limite ("Tematico"); 
Tabela   tab    (Fatiamento); 
Tabela   tab1    (Fatiamento); 
 
//INSTANCIAÇÕES 
//Recupere a variável do tipo Numerico (grade de calagem). 
vrt = Recupere (Nome = "Krig_K"); 
 
limite = Recupere (Nome = "Limite_área"); 
 
//Crie a tabela de fatiamento. 
tab = Novo (CategoriaFim = "VRT_K", 
                       [2.5,5]  : "50 kg/ha"); 
 
tab1 = Novo (CategoriaFim = "VRT_K", 
                       [2.5,5]  : "40 kg/ha"); 
 
//Crie o PI Tematico de saida. 
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tem = Novo (Nome = "FAT_VRT_K_plantio", ResX=1, ResY=1, 
Escala=10000); 
 
tem2 = Novo (Nome = "FAT_VRT_K_cobertura", ResX=1, ResY=1, 
Escala=10000); 
 
tem1= Novo (Nome = "REC_FAT_VRT_K_plantio", ResX=1, ResY=1, 
Escala=10000); 
 
tem3= Novo (Nome = "REC_FAT_VRT_K_cobertura", ResX=1, ResY=1, 
Escala=10000); 
 
//OPERAÇÕES 
//Execute a operação de Fatiamento 
tem = Fatie (vrt, tab); 
tem2 = Fatie (vrt, tab1); 
 
//Execute o recorte 
tem1= limite.Class=="Área" ? tem: tem1; 
tem3= limite.Class=="Área" ? tem2: tem3; 
 
} 
 
VII – Fatiamento da necessidade de Fósforo 
 
//Fatiamento da grade de krigeagem do parâmetro P 
// para a geração do mapa de necessidade de adubação 
// com Fósforo 
 
// Recorte da Imagem temática oriunda 
// do fatiamento acima. 
 
{ 
//DECLARAÇÕES 
Numerico vrt   ("Krigeagem"); 
Tematico tem    ("VRT_P"); 
Tematico tem1   ("VRT_P"); 
Tematico limite ("Tematico"); 
Tabela   tab    (Fatiamento); 
 
//INSTANCIAÇÕES 
//Recupere a variável do tipo Numerico (grade de calagem). 
vrt = Recupere (Nome = "Krig_P"); 
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limite = Recupere (Nome = "Limite_área"); 
 
//Crie a tabela de fatiamento. 
tab = Novo (CategoriaFim = "VRT_P", 
                       [7,15.5]  : "100 kg/ha", 
                       [15.5,40] : "70 kg/ha", 
                       [40,100] : "50 kg/ha"); 
 
//Crie o PI Tematico de saida. 
tem = Novo (Nome = "FAT_VRT_P", ResX=1, ResY=1, Escala=10000); 
 
tem1= Novo (Nome = "REC_FAT_VRT_P", ResX=1, ResY=1, Escala=10000); 
 
//OPERAÇÕES 
//Execute a operação de Fatiamento 
tem = Fatie (vrt, tab); 
 
//Execute o recorte 
tem1= limite.Class=="Área" ? tem: tem1; 
 
} 
 
VIII – Reclassificação para obtenção do mapa de VRT_cobertura 
 
//Reclassificação do parâmetro VRT_calagem 
// para a recomendação de formulado (VRT) em cobertura 
{ 
Tematico  uso ("Calagem"); 
Tematico  recl ("VRT_Formulados"); 
Tabela juntar (Reclassificacao); 
 
uso = Recupere (Nome="REC_FAT_VRT_calagem"); 
recl = Novo (Nome= "VRT_Formulado_Cobertura", ResX=1, ResY=1, Escala 
= 10000); 
juntar = Novo (CategoriaIni = "Calagem", CategoriaFim = 
"VRT_Formulados", 
 "sem calagem": "45:00:18 - 300 kg/ha", 
 "1,5 t": "45:00:18 - 250 kg/ha", 
           "2,5 t": "45:00:18 - 250 kg/ha"); 
 
recl = Reclassifique (uso, juntar);  
} 
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IX – Reclassificação para a obtenção do VRT_plantio 
 
//Reclassificação do PI VRT_P para a 
//elaboração do mapa de recomendação de formulados 
//para o plantio 
{ 
Tematico  uso ("VRT_P"); 
Tematico  recl ("VRT_Formulados"); 
Tabela juntar (Reclassificacao); 
 
uso = Recupere (Nome="REC_FAT_VRT_P"); 
recl = Novo (Nome= "VRT_Formulado_Plantio", ResX=1, ResY=1, Escala = 
10000); 
juntar = Novo (CategoriaIni = "VRT_P", CategoriaFim = "VRT_Formulados", 
 "70 kg/ha": "8:24:16 - 300 kg/ha", 
 "50 kg/ha": "8:15:15 - 300 kg/ha"); 
 
recl = Reclassifique (uso, juntar);  
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


