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1 Introdução: Por que ler este material?

Antes de iniciar a leitura deste material, acho no mı́nimo interes-

sante você saber o porquê está fazendo isto. Qual seria a importância de

aprender a processar, gerar e analisar dados de mapas de produtividade

de grãos?

Se você está com este livro na mão, provavelmente é um profissio-

nal ligado à agricultura, um entusiasta, ou ainda um possı́vel curioso (no

bom sentido), e talvez não tenha clareza do assunto em questão. Inicia-

remos as justificativas do porquê ler este material com alguns conceitos.

Os mapas de produtividade de uma cultura refletem as consequências

dos processos do sistema de produção até a colheita. Dessa forma, em

um determinado talhão, muitas plantas passaram pelos mesmos trata-

mentos e mesmas intempéries. Contudo, provavelmente as plantas não

apresentarão a mesma produtividade.

Por que não apresentarão a mesma produtividade? Assumindo

que não houve a presença de nenhum agente externo no talhão (en-

tenda como agentes externos emas, capivaras, queixadas, etc), as di-

ferentes produtividades serão consequências da variabilidade espacial

que ocorre no solo. Portanto, com o uso do mapa de produtividade,

torna-se possı́vel identificar regiões com possı́veis problemas, e é claro,

as regiões que a princı́pio estão dentro do esperado.

Entretanto, você pode estar se perguntando: ok, mas os monito-

res de produtividade já fornecem um mapa de produtividade que posso

acompanhar durante e após a colheita, por que processar? Para res-
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ponder de forma sucinta, (1) sabemos que os dados brutos dos moni-

tores de produtividade apresentam erros (serão apresentados no livro),

(2) apenas observar o computador de bordo não permite realizar uma

análise mais complexa do dados (e.g. agrupamento) (3) se deixar os da-

dos no computador de bordo provavelmente os mesmos serão perdidos,

e consequentemente a criação de um banco de dados com o histórico

de produtividade não ocorrerá, (4) alguém registra de alguma forma as

informações do computador de bordo durante a colheita?

Caso você esteja iniciando uma carreira, ou até mesmo querendo

se aperfeiçoar, lembre-se que para um profissional qualificado e que faz

a diferença em uma empresa, oportunidades de empregos usualmente

aparecerão, ocorrendo o oposto para profissionais que não estejam pre-

parados para o momento. Esta condição se aplica ainda mais em mo-

mentos de crises econômicas, em que tudo o que não é necessário é

cortado com a intenção de reduzir custos.

Com o intuito de contribuir no sistema de produção, aperfeiçoar o

uso da tecnologia, contribuir para a formação de profissionais, este livro

aborda os seguintes temas: Agricultura de Precisão, Mapas de pro-

dutividade, Processamento e filtragem de dados, Análise dos dados.
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2 Mapas de produtividade em agricultura de pre-

cisão

Antes de abordar o tema de mapas de produtividade, é válido co-

nhecer a sua origem e a importância. Inicialmente há uma breve aborda-

gem sobre agricultura de precisão, e na sequência o tema sobre mapas

de produtividade é apresentado.

2.1 Agricultura de precisão e mapas de produtividade

O termo Agricultura de Precisão (AP), apesar de ser difundido

com mais frequência a partir do ano 2000, teve seus conceitos iniciais

discutidos a partir da década de 80. Como exemplo cita-se os primeiros

mapas de produtividade na Europa, e aplicações de fertilizantes em taxa

variada nos Estados Unidos, e o surgimento do Congresso Internacional

de Agricultura de Precisão, que por sua vez é oriundo de pesquisadores

da Universidade de Minnesota (EUA) [1].

No Brasil, os primeiros estudos em AP aconteceram a partir de

meados de 1990, com maior foco no estudo da variabilidade espacial.

O primeiro simpósio de AP ocorreu em 1996 na ESALQ-USP (Univer-

sidade de São Paulo - Campus Escola Superior de Agricultura Luiz de

Queiroz). No ano 2000 ocorreu o Simpósio Internacional de AP na UFV

(Universidade Federal de Viçosa), e em 2004 o Congresso Brasileiro de

AP na ESALQ-USP.

Por definição, entende-se que agricultura de precisão é uma técnica

para gerenciamento de sistemas agrı́colas, que utiliza a tecnologia de
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informação para evidenciar as particularidades de uma determinada área,

com o intuito de maximizar os resultados a serem obtidos [2]. Dessa

forma, quando assume-se que há particularidades em uma determinada

área, presume-se a não uniformidade da lavoura, podendo ser no tempo

(e.g série histórica de safras), ou no espaço (e.g. variabilidade do solo).

A Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão define o termo AP

como:

um conjunto de ferramentas e tecnologias aplicadas para

permitir um sistema de gerenciamento agrı́cola baseado na

variabilidade espacial e temporal da unidade produtiva, vi-

sando o aumento de retorno econômico e a redução do im-

pacto ao ambiente [3].

Apenas como reflexão e para constar, não que eu queira reinventar

a roda, mas o termo precisão, por conceito da área de metrolologia,

refere-se a repetibilidade [4], ou seja, a capacidade de realizar uma ação

da mesma forma (capacidade acertar o alvo no mesmo ponto). Dessa

forma, o termo correto seria exatidão, ou seja, o quanto se está próximo

do valor verdadeiro.

Retornando à definição de AP, de modo simplista, a AP é um

conjunto de recursos para gerenciamento da variabilidade espacial e

temporal na agricultura. Partindo deste princı́pio, quando pretende-se

analisar a variabilidade espacial e temporal de um talhão, consequente-

mente necessita-se de dados que representem espacialmente o talhão e

seus atributos, e uma série histórica deste conjunto de dados. Nesse mo-

mento é que os mapas de produtividade se tornam úteis, pois os mesmos
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contém informação espacial do talhão, e podem ser organizados em uma

série temporal.

Assim como os dados referentes à produtividade podem ser ana-

lisados, há possibilidade de se analisar outros atributos, como exemplo

cita-se o teor de potássio, fósforo, acidez, a compactação do solo, etc.

Por que resolvi abordar os dados referentes à produtividade e não os

demais? Inicialmente pela questão do custo, pois atualmente os monito-

res de colheita estão disponı́veis para diferentes modelos de máquinas,

inclusive muitas propriedades possuem a referida tecnologia, mas não

utilizam. Outro motivo é o custo, pois amostras de solo envolvem custo

de coleta e de processos laboratoriais. Além disso, existe uma confusão

entre a utilização dos conceitos de amostragem por ponto e amostragem

por célula, além da questão do número de amostras necessárias para

se representar a área de estudo 1. Dessa forma, como em muitas pro-

priedades os dados oriundos dos monitores colheita já estão acessı́veis,

sugere-se que o mapa de produtividade seja um ponto de partida para

aplicação das técnicas de AP.

Mesmo assumindo que o uso do mapa de produtividade é uma

fração do potencial do sistema de AP, sua utilização possibilita repre-

sentar o reflexo do efeito combinado de fontes de variabilidade espacial

e temporal, permitindo assim diagnosticá-la nas lavouras [5] [6]. Como

resultado destas análises, torna-se possı́vel a definição de unidades de

manejo, que ainda podem ser aprimoradas com a utilização de mapas

temáticos de outros atributos [5] [7] [8].

1 os conceitos de amostragem de solo não serão abordados neste livro.
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Entre as possibilidades de aplicação, cita-se como exemplos, o

uso de mapas de produtividade para analisar a variabilidade espacial

da produtividade e indicar melhores formas de aprimorar a fertilidade

do solo [9]. O uso de série temporal de mapas de produtividade para

definir unidades estáveis de produtividade [10]. Além de outros estudos

propostos por [11], [12], [13], viáveis de aplicação.

Observando a história, nota-se que o sistema de semeadura direta

tornou-se usual nos sistemas de produção. O mesmo deve ocorrer para

algumas tecnologias oriundas da AP, e estes processos irão compor a

rotina das propriedades. Prova disso é a adesão de serviços de imagens,

aplicação localizada de insumos, entre outros, já contratados por parte

das propriedades com maiores recursos financeiros e tecnológicos, e que

ao longo do tempo se tornarão mais atrativos para as demais proprieda-

des.

Como em muitas propriedades os monitores de colheita já estão,

de certa forma, disponı́veis nas propriedade (embarcados mas colhe-

doras), o seu uso deve ser incentivado, mesmo que a propriedade em

questão não utilize AP, pois os dados oriundos dos monitores de co-

lheita geram informações que podem auxiliar na tomada de decisões e

na melhoria contı́nua dos processos.

2.2 Mapas de produtividade

Como visto anteriormente, o mapa de produtividade tem como

um dos seus principais usos oferecer suporte na delimitação de regiões

com produtividades contrastantes, para que assim as regiões delimitadas

possam ser analisadas e tratadas individualmente. Quanto a definição,
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entende-se que o mapa de produtividade é a representação gráfica da

produtividade de uma determinada cultura considerando sua posição es-

pacial.

Para a geração dos mapas de produtividade, o monitor de colheita

necessita agregar por meio de um software (programa computacional),

as seguintes informações básicas: fluxo de grãos, umidade de grãos, ve-

locidade de deslocamento da colhedora, posicionamento global, largura

da plataforma [14].

Uma vez que o referido arquivo esteja disponı́vel, é obtida a pro-

dutividade de um ponto e sua respectiva localização. Resumidamente,

coordenadas (longitude (x), latitude (y)) e o atributo produtividade (z).

Caso você se pergunte, se eu não possuir monitor de produtivi-

dade, consigo gerar mapas? A resposta é sim. Basta definir um ponto

de referência para seu talhão e demarcar pontos para coleta. Para cada

ponto de coleta realizar uma amostragem de produtividade, e definir as

coordenadas em relação ao ponto de referência (Figura 2).

Fig. 1: Amostragem manual de dados de produtividade

Uma vez definido o ponto de referência, com auxı́lio de trena,
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ou teodolito, as coordenadas são obtidas, e na sequência obtém-se uma

amostra da produtividade para o referido ponto. No caso da amostra

a3 (Figura 2), a coordenadas seriam 10 m e 12 m para x e y, respec-

tivamente. Para as demais amostras repete-se o processo. Uma outra

alternativa, seria o uso de GNSS 2 (sistema global de navegação por

satélite) para obtenção das coordenadas geográficas de cada ponto, em

que as coordenadas x e y seriam equivalente à longitude e latitude. To-

davia, para representação áreas de consideravelmente extensas, estes

processos são onerosos em questão de mão de obra, e provavelmente,

o número de amostras obtidas não seriam suficiente para representar o

comportamento da variabilidade espacial no talhão.

Por sua vez, os monitores de colheita oferecem condições de

obtenção de amostras de um modo mais eficiente. Dependendo da confi-

guração do equipamento, torna-se possı́vel registrar dados na frequência

de 1 Hz (um registro por segundo), ou até mesmo em frequências su-

periores. Considerando o registro de amostras na frequência de 1 Hz, e

que a colhedora se desloque a uma velocidade constante de 2, 0 m s−1,

com uma plataforma de 9, 0 m, seriam registradas amostras a cada 1 se-

gundo, que resultariam em aproximadamente 550 pontos amostrais por

hectare (Figura 2)

2 para maiores informações consulte [15]
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Fig. 2: Amostras registradas pelo monitor de colheita

Nota-se neste exemplo que todos os pontos registrados perten-

cem ao talhão e estão praticamente distribuı́dos em toda a extensão do

mesmo. Todavia, isto não ocorre com frequência em dados brutos oriun-

dos do computador de bordo do monitor, pois diversos fatores como fa-

lhas de registro, erros do operador, entre outros, podem afetar o processo

de aquisição de dados. Estes tópicos são abordados na seção 2.6.

2.3 Monitores de colheita em grãos

Para iniciarmos este tópico, com intuito de definição de concei-

tos, usaremos o termo monitor de colheita ao invés de monitor de

produtividade. Isto porque o monitor de colheita além de possibilitar

o acompanhamento de dados relacionados à produtividade da cultura,

disponibiliza dados referentes à própria operação em si. Entre os da-

dos disponı́veis no computador de bordo, além da geolocalização do

ponto amostral e o valor do atributo produtividade, é possı́vel obter as

variáveis velocidade de operação, largura da plataforma (largura de tra-

balho), instante do registro (h:m:s), etc, que indiretamente nos permite

calcular o tempo gasto na operação, e por meio de algorı́timos calcular
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o tempo de parada, tempo de operação, tempo de manobra, e até mesmo

a eficiência da operação. Esta última é uma informação de grande va-

lia, pois o investimento em uma colhedora nos dias atuais é no mı́nimo

considerável. Salienta-se que o termo monitor de produtividade não é

incorreto, mas pelo exposto, neste material o termo adotado foi monitor

de colheita.

O monitor de colheita é composto por uma série de componen-

tes eletrônicos e softwares conectados à uma unidade de gerenciamento

central, fazendo com que estes componentes funcionem em harmonia.

De modo simplificado, o monitor de colheita é dividido em seis compo-

nentes (Figura 3).

Fig. 3: Componentes básicos de um monitor de produtividade: (a) receptor
GNSS; (b) sensor produtividade; (c) sensor de umidade de grãos; (d)
sensor de velocidade; (e) sensor de levante da plataforma; (f) computa-
dor de bordo

O receptor GNSS (a) tem por função disponibilizar a geolocaliza-

ção de cada ponto amostral, permitindo assim, identificar a posição da

colhedora em um dado instante de tempo. O sensor de produtividade

gera indiretamente o fluxo de massa dos grãos. Para isto, o sensor men-
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sura a velocidade do fluxo de grãos e a concentração instantânea de

sólidos. A velocidade do fluxo é obtida por um sensor que monitora

a rotação das correntes do elevador, estimando assim a velocidade do

elevador. Em relação à concentração de sólidos (grãos), há dois tipos

de sensores mais comuns no mercado, o volumétrico e o gravimétrico

(Figura 4).

Fig. 4: (a) Sensor gravimétrico de mensuração de fluxo de grão por impacto;
(b) Sensor volumétrico de mensuração de fluxo de grãos por facho de
luz

O sensor gravimétrico (Figura 4 a) mensura a massa de grãos em

função do impacto recebido em uma placa posicionada na parte superior

do elevador da colhedora. A força centrı́fuga gerada pelo elevador lança

os grãos em direção a placa de impacto, que por meio de uma célula de

carga mensura a força exercida pelos grãos sobre a placa, que é traduzida

em um sinal elétrico diferencial para registro. O sensor volumétrico

(Figura 4 b) estima a massa de grãos em função do volume colhido. A

partir do volume mensurado dos grãos e uma densidade conhecida, a

massa de grãos é calculada.

Para se obter a massa de grãos em base seca, um sensor de umi-

dade é instalado no elevador da colhedora (Figura 3 c). Estes sensores
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mensuram a umidade da massa de grãos com base no princı́pio da capa-

citância. Na medida em que o fluxo de grãos passa pelo elevador, peque-

nas quantidades são amostradas por meio de um desvio, e na sequência

são retornadas ao elevador.

A velocidade de deslocamento da colhedora é mensurada por um

sensor usualmente instalado próximo ao seu eixo traseiro (Figura 3 d).

Uma vez conhecido o valor da velocidade, calcula-se a distância percor-

rida pela colhedora em um determinado intervalo de tempo. Multipli-

cando este valor pela largura da plataforma obtém-se o tamanho da área

representada por cada ponto amostral (Figura 5).

Fig. 5: Área equivalente ao ponto amostral registrado pelo monitor de colheita

Supondo que o computador de bordo registre os pontos na frequência

de 0, 5 Hz (um registro a cada 2 segundos), que a velocidade de des-

locamento da colhedora seja de 2, 0 m s−1, e a largura da plataforma

igual a 9, 0 m, obtém-se uma área de 36, 0 m2 (equação 1).
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S =
1

F
× V × L =

1

0, 5
× 2, 0 × 9, 0 = 36, 0 m2 (1)

em que F é a frequência de aquisição de dados (Hz), S é a área (m2),

V é a velocidade (m s1), L é a largura da plataforma (m).

O sensor de levante da plataforma (Figura 3 e) funciona como

uma chave seletora de liga e desliga do registro dos dados de colheita.

Uma vez que a plataforma é levantada, um sinal é enviado ao computa-

dor de bordo informando que a máquina não está colhendo. Ocorrendo

o oposto quando a plataforma está em posição de colheita.

A leitura, registro e organização dos dados gerados pelos sensores

é realizada pelo computador de bordo (Figura 3 f). Por meio do compu-

tador de bordo também é possı́vel visualizar os dados gerados, realizar

a configuração dos sensores, e a transferência de arquivos para disposi-

tivos externos. Além dos dados já mencionados, o computador de bordo

registra outros atributos (Tabela 1).
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Dependendo do fabricante do equipamento, a quantidade de atri-

butos registrados pelo monitor de colheita pode mudar. No exemplo da

Tabela 1 são apresentados 13 atributos para fins didáticos, contudo no

arquivo original há 24 disponı́veis. Assumindo que as configurações

do monitor de colheita tenham sido feitas corretamente, ou seja, se a

identificação do talhão, operador, cultivar, entre outros, tenham sido in-

seridas corretamente, além da geração do próprio mapa de produtivi-

dade, há possibilidade de criar desde um histórico da área trabalhada,

assim como, comparar a eficiência da operação para cada talhão e ope-

rador.

2.4 Cuidados e calibração

O processo de obtenção dos dados por meio do monitor de co-

lheita, assim como em qualquer outra atividadde que envolva o uso de

sensores, demanda alguns cuidados pertinentes para se evitar o registro

de dados incorretos, ou até mesmo a perda parcial ou total dos arquivos.

A recomendação inicial é que o operador(a) da colhedora receba

treinamento adequado para uso dos equipamentos. O custo para quali-

ficar um profissional é relativamente baixo quando comparado ao custo

de aquisição da máquina. Um profissional qualificado pode melhorar

todo o processo em questão, e em alguns casos até mesmo melhorar a

eficiência operacional e consequentemente reduzir custos.

Uma vez que o fator humano não é obstáculo, recomenda-se veri-

ficar se os sensores estão limpos, pois a concentração de sujeira (poeira,

resı́duos vegetais, etc) nos sensores podem alterar a leitura (umidade,

fluxo, etc), e consequentemente gerar valores que não correspondem
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com a realidade. Ainda tratando-se dos sensores, recomenda-se verifi-

car se todos estão sendo reconhecidos pelo computador de bordo, pre-

venindo que campos fiquem sem registros.

Em relação à calibração do sistema, salienta-se cuidados com os

sensores que mensuram o fluxo de grãos, sejam sensores gravimétricos

ou volumétricos. Em sı́ntese, a calibração consiste na comparação da

quantidade colhida com o valor calculado pelo monitor. Após algumas

repetições de colheita e pesagem, torna-se possı́vel atingir a calibração.

Recomenda-se consultar o manuais dos fabricantes para se obter deta-

lhes especı́ficos de calibração de cada modelo.

2.5 Arquivos de saı́da do monitor de colheita

Dependendo da capacidade de memória de armazenamento de

arquivos do monitor de colheita e da frequência de registro de dados

(quanto maior a frequência maior o tamanho dos arquivos), em um dado

momento será necessário fazer a cópia do arquivo do monitor de colheita

para um dispositivo externo, um pen drive ou flash drive por exemplo.

Para evitar a perda de arquivo, recomenda-se que se faça a cópia diari-

amente, e que preferencialmente seja realizado no inı́cio ou no fim do

expediente.

O processo de cópia é relativamente simples, a princı́pio conecta-

se o cartão de memória na porta USB do monitor de colheita e inicia-

se o processo de cópia, que é similar ao uso de um computador. O

desafio maior se inicia logo após copiar o arquivo oriundo do monitor de

colheita no computador do escritório. Isto porque usualmente o arquivo

gerado pelo monitor de colheita demanda um software especı́fico para
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poder ser reconhecido e aberto.

Usualmente, o fabricante fornece juntamente com o monitor de

colheita um software, ou vende separadamente. O detalhe é que os for-

matos dos arquivos gerados pelo monitor de colheita variam de acordo

com o fabricante. Dessa forma, se na propriedade há monitores de co-

lheita de duas ou mais marcas, possivelmente será necessário dois ou

mais softwares para acessar estes arquivos.

O problema é ainda maior quando torna-se necessário enviar o

arquivo para um outro escritório, e este último não possui o software

especı́fico. Para contornar a situação, no local em que se tem acesso

ao software especı́fico, deve-se abrir o arquivo em questão, e se for

possı́vel, exportá-lo em um formato aberto, como exemplo o formato

shape.

Não se deve confundir o software do fabricante do monitor de co-

lheita com um SIG (sistema de informação geográfica). Usualmente o

software do fabricante oferece alguns recursos de visualização e proces-

samento dos dados, contudo não oferece os recursos avançados de um

SIG, como exemplo cita-se a manipulação de banco de dados, projeção

de sistema de referência de coordenadas, entre outros. O tema SIG e os

formatos de arquivos para se trabalhar os dados de mapas de produtivi-

dade são abordados na seção 2.7.

Alguns fabricantes oferecem plataformas via internet para proces-

samento e visualização dos dados, contudo demanda conexão de alta ve-

locidade, o que não é comum principalmente nas propriedades agrı́colas.

Uma solução para este inconveniente seria a utilização de um formato
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de arquivo aberto, como por exemplo arquivos no formato GeoJSON.

2.6 Erros em mapas de produtividade

Como visto anteriormente, há uma série de cuidados que deve-se

tomar para minimizar os erros durante o processo de aquisição de dados

do monitor de colheita. Antes de iniciar o processo de filtragem dos

dados, é interessante conhecer os tipos de erros que podem ocorrer.

Entre os erros que podem ser encontrados nos arquivos dos ma-

pas de produtividade, destacam-se: erros de medição dos sensores de

fluxo e umidade de grãos, tempo de enchimento do sistema de trilha

e separação da colhedora, erros do sistema de posicionamento global,

erros do operador, e ainda, erros de gravação de arquivo, [16] [17].

2.6.1 Erros de medição dos sensores

Valores oriundos dos erros de medição dos sensores se caracteri-

zam por apresentar valores discrepantes do valores esperados, ou ainda,

apresentar erro de leitura (nulo). Entenda como valores discrepantes os

valores que diferem de forma acentuada dos valores esperados no campo

(talhão).

As causas desse tipo de erro são diversas, que variam desde a

falta de limpeza dos sensores, até problemas em circuitos eletrônicos,

ou ainda, no próprio software de gerenciamento do monitor de colheita.

Durante a colheita, caso o operador perceba alguma anomalia nos va-

lores disponı́veis no computador de bordo, e caso também seja viável,

recomenda-se uma parada para limpeza nos sensores. De qualquer forma,

os dados registrados com erros deverão ser identificados e excluı́dos



2. Mapas de produtividade em agricultura de precisão 21

(seção 2.7).

Um erro usual, que não é diretamente causado pelo sensor, mas

sim pelo operador (ou o responsável pela configuração do monitor), é a

configuração incorreta da chave de acionamento do registro de dados em

função do levante da plataforma da colhedora. O ideal seria que nas ma-

nobras de cabeceira, o operador elevasse a plataforma e neste instante o

registro de dados pausaria, e assim que a plataforma retornasse ao nı́vel

de colheita o registro iniciaria novamente. Práticas como essas auxiliam

no processo de filtragem dos dados, porque há redução de pontos para

se analisar, e consequentemente uma redução de ruı́dos nos valores de

produtividade.

Outro erro comum relacionado à sensores é o registro incorreto

da largura da plataforma. Há três situações em que ocorre este tipo de

erro:

• Na configuração do monitor o valor da largura da plataforma é

inserido de modo incorreto;

• O software do monitor de colheita não disponibiliza ao operador,

por meio do computador de bordo, opções de informar se a co-

lheita está sendo realizada com a largura total da plataforma, ou

se está sendo fracionada (e.g. 3
4 ; 1

2 ; 1
4 da largura da plataforma).

Esta situação ocorre em arremates do talhão.

• O software do monitor de colheita disponibiliza ao operador, por

meio do computador de bordo, opções de informar se a colheita

está sendo realizada com a largura total da plataforma, ou se está

sendo fracionada, mas o operador não utiliza, seja por falta de
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treinamento, ou por achar que perderá tempo.

Na ocorrência de erros por registro incorreto da largura da pla-

taforma, os pontos registrados se caracterizam por valores extremos de

produtividade, sejam inferiores ou superiores à média. Os valores in-

feriores ocorrem quando o operador não informa que há redução da

largura da faixa colhida, e consequentemente o sistema continua regis-

trando como se estivesse com largura total. O valores superiores ocor-

rem quando o operador não retorna ao modo de plataforma total, neste

caso a colheita sai do arremate e entra em uma área que ocupe a largura

total da plataforma (Figura 6).

Fig. 6: Erro gerado por largura de plataforma incorreta. (a) valores subestima-
dos (b) valores superestimados

2.6.2 Tempo de enchimento do sistema

Como o próprio nome sugere, o referido erro ocorre devido ao

tempo necessário para enchimento integral do sistema de trilha, separação

e limpeza dos grãos. Neste tempo, que é de aproximadamente 15 s,

e supondo que a colhedora tenha velocidade de deslocamento igual a
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2, 0 m s−1, a colhedora percorrerá cerca de 30, 0 m no talhão com re-

gistros de dados que provavelmente não representarão a realidade. Os

dados registrados neste intervalo de tempo se caracterizam por serem

inferiores à média e crescentes (até estabilizar o fluxo de grãos no sis-

tema).

Usualmente este tipo de erro tem ocorrência próximo às cabecei-

ras dos talhões, no sentindo de entrada do talhão, porque é o local em

que as colhedoras realizam a descarga do produto colhido. Dessa forma,

com exceção de situações em que a descarga do produto é realizada com

a colhedora em movimento, os erros gerados pelo tempo de enchimento

do sistema de trilha e separação, de certa forma, estão incorporados no

dados registrados (Figura 7).

Fig. 7: Erro por tempo de enchimento integral do sistema de trilha, separação
e limpeza dos grãos

Ao interpretar o mapa, deve-se atentar para não confundir os pon-

tos com erros por tempo de enchimento do sistema com regiões que pos-

sam realmente possuir problemas como compactação, doenças ou pra-

gas. Outro detalhe importante é não confundir o erro por tempo de en-

chimento do sistema com o erro por tempo de retardo, em que o último
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já é considerado pelo software do monitor de colheita [1].

2.6.3 Erros de posicionamento

Os erros de posicionamento estão relacionados aos valores das

coordenadas registradas pelo monitor de colheita, valores estes que são

obtidos pelo sistema GNSS (seção 2.3). Durante a operação de colheita,

há possibilidade do receptor GNSS perder a conexão com os satélites,

ou ainda, ter o sinal diluı́do, o que causa redução de exatidão e precisão

do cálculo da coordenada. As falhas de conexão podem ocorrer pela

disposição espacial dos satélites, interferência atmosférica, entre outros.

Para fins de didáticos classificamos os erros de posicionamento

como acentuados ou mı́nimos. Os erros acentuados se caracterizam por

pontos que não pertencem à poligonal que delimita o talhão, em outras

palavras, são pontos afastados da área de colheita. Os pontos classifi-

cados como erros mı́nimos, ao contrário dos pontos com erros acentu-

ados, pertencem ao talhão e se comportam como desvios no trajeto da

colhedora. Dependendo do tempo de ausência e/ou diluição sinal, o erro

gerado pode ser acentuado ou mı́nimo (Figura 8).

Fig. 8: Erros de posicionamento (a) erros acentuados, (b)(c) erros mı́nimos
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Os dois tipos de erros citados serão identificados no momento da

visualização dos dados brutos, e a remoção dos mesmos poderá ser de

forma manual ou automática (seção 2.7). Uma estratégia para identificação

dos erros mı́nimos é a análise do valor da altitude, pois em algumas

situações, a diluição do sinal do receptor além de afetar a longitude e

latitude, também pode interferir no valor da altitude do ponto amostral.

2.6.4 Outros erros

Além do erros já citados, há outras possı́veis fontes de erros que

podem interferir no valor de produtividade mensurada pelo monitor de

colheita, e consequentemente na estimativa da produtividade do talhão.

Estes erros podem ser oriundos de má regulagem da colhedora,

ou ainda, falta de treinamento do operador, o que reduz a qualidade da

colheita, promovendo excesso de perdas. Também pode ocorrer erro

devido à retrilha dos grãos, o que ocasiona a contabilização da massa

de grão para um local que diverge da geolocalização na qual foi feita a

colheita. Além de erros provenientes de falhas na leitura por sensores

devido à sujeira em excesso.

Todavia, de modo geral, os monitores de colheita atuais (cali-

brados corretamente) proporcionam resultados com um grau de confia-

bilidade aceitável, com acurácia de aproximadamente 3, 0% [18] [19].

Desde que seja realizado um processamento, análise e interpretação dos

dados adequadamente, será possı́vel diagnosticar a variabilidade espa-

cial da produtividade, e investigar as suas possı́veis causas.
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2.7 Métodos de filtragem de dados

Uma vez conhecidos os tipos de erros que podem ocorrer em da-

dos oriundos do monitor de colheita, torna-se necessário executar um

método que promova a filtragem dos dados incoerentes, para que assim

seja possı́vel realizar a análise e interpretação do mapa de produtividade.

Esta seção tem por finalidade apresentar alguns métodos de filtra-

gem testados e que estão disponı́veis em trabalhos acadêmicos. Salienta-

se que há outros métodos, e que cabe ao analista decidir por qual método

usar, ou qual é o melhor para uma determinada situação. Além disso,

nada impede que o próprio analista desenvolva ou adapte métodos que

melhor se ajustem no seu dia a dia.

Entre os trabalhos iniciais para eliminização de erros em mapas

de produtividade, um algoritmo para identificação de pontos no inı́cio

das passadas (enchimento do sistema), e pontos nos arremates do talhão

foi desenvolvido em linguagem C [16]. Os autores constataram que o

uso de um filtro para os dados oriundos do monitor de colheita, de um

modo geral, melhora a qualidade do conjunto de dados.

Em um talhão de 37 hectares, durante a colheita de trigo, na ten-

tativa de correlacionar mapas produzidos em diferentes anos, foi veri-

ficada a necessidade de filtragem dos dados brutos [20]. Estes pesqui-

sadores, de modo relativamente simples, utilizaram separadamente três

filtros que classificavam como discrepantes os dados fora dos limites

de acordo com as seguintes condições: média ±1, 64 desvios padrão

(90% dos dados); média ±2 desvios padrão(95% dos dados); média
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±3 desvios padrão (99% dos dados). Notou-se no referido experimento

que a utilização do limite equivalente à média ±2 desvios padrões foi

favorável à análise de correlação, quando considerado os dados comple-

tos (inclusive áreas de manobra), e que excluindo as áreas de manobra

e de cabeceiras, o limite equivalente à média ±3 desvios padrões seria

satisfatório.

Na tentativa de eliminar pontos que caracterizavam erros por tempo

de enchimento da colhedora, desenvolveu-se um método para calcu-

lar o ı́ndice de deslocamento, e assim identificar o inı́cio de passadas

[21]. Além de identificar os referidos erros, o método eliminava pro-

dutividades discrepantes considerando limites superiores e inferiores

pré-determinados. Os autores concluı́ram que a eliminação de pontos

errôneos favorece a descrição da dependência espacial da produtividade

na área de estudo.

Outro método testado foi a eliminação de pontos com base em va-

lor máximo de variação de produtividade dos pontos em relação a média

do talhão, e as distâncias máxima e mı́nima permitida entre pontos regis-

trados [22]. Segundo os resultados do trabalho, os autores constataram

que a criação de um algoritmo é um processo simples e positivo, desde

que se tenha conhecimento dos tipos de erros presentes nos dados.

De modo semelhante ao anterior, desenvolveu-se um método de

filtragem baseado em valores de produtividade mı́nima e máxima, sendo

que os mesmos são definidos pelo usuário [17]. Como fator adicional, os

valores de fluxo de grãos e distância aceitáveis eram determinados pela

média e desvio padrão de todo o conjunto de dados. Entre as conclusões
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no trabalho, constatou-se que a técnica de filtragem dos dados permite

mais objetividade para definição de unidades de manejo.

Para eliminação dos pontos com algum tipo de erro, implementou-

se um algoritmo que determinava o coeficiente de variação de um ponto

amostral em função de um conjunto de pontos ao seu redor (buffer) [23].

O método desenvolvido permitiu identificar e excluir os pontos que cau-

savam variações, incrementando qualidade do mapa.

Partindo da proposta de [23], ao invés de utilizar a seleção de pon-

tos por meio de um raio de alcance (buffer), utilizou-se como conjunto

de dados os pontos amostrais que estavam em um único sentido (anteri-

ores e posteriores) [24]. Com as análises, os autores puderam concluir

que os método de seleção de pontos foi eficiente no processo de filtra-

gem, promovendo melhorias na caracterização espacial do conjunto de

dados.

De um modo geral, nota-se que a filtragem é um recurso útil e

de grande valia para visualização, análise e interpretação dos dados. A

não realização do processo de filtragem implicará em um mapa com

valores eviesados, não correspondendo com a realidade, podendo assim,

comprometer as tomadas de decisões para gestão da área de cultivo.

Devido a limitação dos métodos, uma alternativa seria a utilização de

mais de um método para filtragem dos dados [25].

Com o intuito de ilustrar o efeito da filtragem, no exemplo a se-

guir realiza-se o processamento de dados brutos oriundos de um talhão

cultivado com soja na primeira safra, e com milho na segunda safra (Fi-

gura 9).
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Fig. 9: Mapas de produtividade (sc ha−1) com dados brutos, milho (a) e soja
(b)

O processamento dos dados foi realizado conforme a seguir:

(i) eliminação dos pontos coletados que não pertenciam ao talhão;

(ii) remoção dos pontos que não apresentavam a umidade;

(iii) remoção dos pontos que apresentavam produtividade nula;

(iv) remoção dos pontos que apresentavam distância nula;

(v) seleção dos pontos que apresentaram largura de plataforma infe-

rior a largura total da mesma;

(vi) aplicação de dois métodos de filtragem, sendo um manual (M1),

e outro com aplicação de algoritmo [21] (M2);

(vii) interpolação dos dados (inverso da distância ao quadrado).

Na etapa vi, que consiste na aplicação do método de filtragem, em

relação ao método M1, os dados de produtividade foram filtrados ma-

nualmente considerando apenas valores inconsistentes para o atributo

produtividade. Os parâmetros de aceitação dos valores de produtividade
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foram arbitrados entre 90, 0 e 160, 0 sc ha−1 para a cultura do milho, e

entre 20, 0 e 90, 0 sc −1 para a cultura da soja. Ao considerar apenas os

valores de produtividade, essa metodologia pressupõe que erros como

tempo de enchimento e retardo do sistema de trilha estejam refletindo

em valores inconsistentes de produtividade. Se os erros de largura de

plataforma e umidade não fossem excluı́dos previamente, haveria proba-

bilidade dos mesmos não serem identificados, o que afetaria o resultado

do processo de filtragem.

Ainda em relação à etapa vi, para o método M2, definiu-se os

seguintes valores para as variáveis de entrada:

• cultura do milho: espaçamento médio entre os pontos 2, 11 m;

produtividade máxima para cinco intervalos aleatórios (50m cada)

igual a 7.980, 43 kg;

• cultura da soja: média entre os pontos foi de 1, 92 m; produtivi-

dade máxima para cinco intervalos aleatórios (50 m cada) igual a

3.780, 00 kg;

• para ambas as culturas adotou-se como critério de estabilidade de

enchimento cinco pontos, sendo eliminados quatro pontos após o

inı́cio da passada.

Os métodos propostos M1 e M2 resultaram em uma redução de

25, 78 e 22, 59%, respectivamente no número de pontos, evidenciando

a elevada ocorrência de valores discrepantes de produtividade, umi-

dade, largura de plataforma, e pontos que se encontram fora do talhão.

Como a filtragem tende a homogeneizar a distribuição dos dados, nota-

se redução do coeficiente de variação dos dados resultantes de M1 e M2
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em relação aos dados brutos (Tabela 2)

Tab. 2: Estatı́stica descritiva dos dados brutos e dos dados processados

−−−− Milho −−−− −−−− Soja −−−−
Parâmetros N Υ̂ CV (%) N Υ̂ CV

Dados brutos 262.625 96,9 53,3 131.659 47,1 64,6
M1 194.905 121,2 12,6 94.304 63,7 13,3
M2 203.292 120,38 14,3 88.852 64,1 10,8

N número de amostras, Υ̂ produtividade média em sc ha−1, CV desvio
padrão.

A exclusão dos pontos discrepantes possibilitou uma melhor visualização

e interpretação dos nı́veis de produtividade ao longo da área analisada

(Figuras 10 e 11).

Fig. 10: Mapas interpolados para produtividade da cultura do milho, DB (da-
dos brutos), M1 (método 1), M2 (método 2)
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Fig. 11: Mapas interpolados para produtividade da cultura da soja, DB (dados
brutos), M1 (método 1), M2 (método 2)
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3 SIG

A área de SIG (Sistema de Informação Geográfica) é multidisci-

plinar, envolve diversas áreas do conhecimento como matemática, computação,

entre outras. Com o intuito de não se distanciar do tema do livro, e con-

siderando que há disponibilidade de materiais de estudo com qualidade

no mercado, nesta seção abordaremos conceitos mais especı́ficos para o

processamento de mapas de produtividade.

Inicialmente é abordado o conceito de geoprocessamento. Na

sequência, explana-se sobre noções computacionais de estrutura de ar-

mazenamento de dados (vetor e raster), arquivos shape e banco de dados

geográficos. Por fim, é detalhada a ideia de Datum, ou CRS (sistema de

referência de coordenadas).

Salienta-se que é de extrema valia que o leitor tenha conheci-

mento sobre os conceitos de GNSS (Sistema global de navegação por

satélites), como aquisição de coordenadas, diluição de sinal, constelações,

tipos de sinais, entre outros. Caso tenha necessidade de revisar os refe-

ridos conceitos, recomenda-se a leitura de [15] [1].

3.1 Geoprocessamento e SIG

O geoprocessamento pertence a uma área denominada Geomática,

que trata-se de uma disciplina de tecnologia de informação que reúne

aquisição, modelagem, análise e gerenciamento de dados espaciais [26].

Dessa forma, o Geoprocessamento está além da ação de coletar e pro-

cessar dados espaciais, pois há uma gama de processos que o compõe

(Figura 12).
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Fig. 12: Tecnologias que envolvem o conceito de geoprocessamento

O Geoprocessamento é um conjunto de tecnologias de coleta, tra-

tamento, manipulação e apresentação de informações espaciais, e que

denota a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e

computacionais para o tratamento da informação geográfica [27] [28].

Concatenando as ideias, entende-se que o Geoprocessamento é um con-

junto dos processos de coleta, armazenamento, tratatamento e análise de

dados, com uso integrado de Geotecnologias (Figura 13).

Fig. 13: Integração geoprocessamento, geotecnologias e SIG
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Literalmente o termo SIG significa Sistema de Informação Ge-

ográfica, mas em qual circunstância aplicamos o referido termo? O

termo SIG é aplicado para sistemas que realizam o tratamento computa-

cional de dados geográficos [28]. Simplifica-se seu uso como:

Recurso computacional para geração de banco de dados

espaciais e mapas temáticos, com suporte para análise es-

pacial e consequentemente apoio na tomada de decisão.

Um sistema de suporte à decisão que integra dados geor-

referenciados espacialmente num ambiente de respostas a

problemas [29].

Entre as diversas caracterı́sticas de um SIG, destacam-se duas

[28]:

• Inserir e integrar, numa única base de dados, informações espaci-

ais provenientes de dados cartográficos, dados censitários e cadas-

tro urbano e rural, imagens de satélite, redes e modelos numéricos

de terreno;

• Oferecer mecanismos para combinar várias informações por meio

de algoritmos de manipulação e análise, bem como para consul-

tar, recuperar, visualizar e plotar o conteúdo da base de dados

georreferenciados.

O SIG é composto por uma série de componentes e opera de

forma hierárquica, sendo dividido em três nı́veis [30]. No nı́vel mais

próximo ao usuário, a interface homem-máquina define como o sistema

é operado e controlado. No nı́vel intermediário, um SIG deve ter meca-

nismos de processamento de dados espaciais (entrada, edição, análise,
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visualização e saı́da). No nı́vel mais interno do sistema, um sistema

de gerência de bancos de dados geográficos oferece armazenamento e

recuperação dos dados espaciais e seus atributos.

Cada sistema, em função de seus objetivos e necessidades, imple-

menta estes componentes de forma distinta, mas todos os subsistemas

citados devem estar presentes num SIG (Figura 14)

Fig. 14: Arquitetura hierárquica de um SIG
Fonte: adaptado de [28]

Um dos modelos de organização mais adotado na área de bancos

de dados é o modelo relacional. Os atributos dos objetos gráficos são ar-

mazenados em tabelas por meio de um sistema gerenciador de banco de

dados (SGBD) relacional, como exemplo cita-se o DBASE. Todavia, a

utilização do SIG não se limita ao uso de banco de dados, sendo possı́vel

trabalhar individualmente com arquivos, como exemplo cita-se o uso de

arquivos shape, csv, tiff, entre outros.
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3.2 Estrutura de armazenamento

No Universo de representação do SIG, ou seja, na estrutura de ar-

mazenamento de dados, comumente há dois formatos: Vetorial e Ras-

ter (Matricial). No modelo vetorial, as entidades do mundo real repre-

sentáveis graficamente são armazenadas como pontos, linhas e polı́gonos.

Esta forma de representação é também utilizada por softwares CAD (de-

senho assistido por computador) (Figura 15).

Fig. 15: Possı́veis representações de entidades no formato vetorial

Por definição tem-se:

• Pontos - representados por apenas um par de coordenadas

• Linhas - representadas por seqüências de pares de coordenadas

• Polı́gonos - idem as linhas, mas o último par coincide exatamente

com o primeiro.

A entidade no formato Raster (Matricial), é formada por uma

matriz, que são caracterizadas por linhas e colunas, que por sua vez

endereçam a posição de células. Cada célula, denominada pixel, está

associada à valores e permitem reconhecer os objetos sob a forma de

imagem digital. Em sı́ntese, a posição das linhas e colunas representam
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as coordenadas do pixel, e o valor do pixel representa o valor do atributo

(Figura 16).

Fig. 16: Feições representadadas no formato vetorial (a) e raster (b)

O valor de cada pixel representa medições de grandezas fı́sicas

correspondentes a um fragmento do mundo real. Como exemplo, cita-se

uma imagem oriunda de um satélite, em que um sensor tem a capacidade

de captar a reflectância de um alvo espectral (culturas, solo, etc), estes

valores captados pelo sensor são registrados em pixel, que por sua vez

estão organizados em uma matriz que representam a entidade.

Os arquivos vetoriais e raster apresentam vantagens e desvanta-

gens quando comparados entre si (Figura 17).

Fig. 17: Vantagens e desvantagens de arquivos raster e vetorial
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3.3 Arquivo vetorial, raster e banco de dados

Como visto na seção anterior, tratando-se de estrutura de dados,

há dois formatos mais comuns, o vetorial e o raster (matricial). Uma

questão interessante ao se fazer neste momento seria: Como que estes

dados são armazenados (salvos) no computador?

Geralmente, usuários domésticos armazenam os dados em arqui-

vos individuais. Por exemplo, quem já trabalhou com algum software de

geoprocessamento (e.g. QGIS), provavelmente já observou a existência

dos arquivos shape, ou tiff.

Com o intuito de fixar os conceitos, vamos reforçar a definição de

raster e vetorial. O arquivo raster é formado por uma matriz de pontos,

que usualmente representa uma grade retangular de pixel. Já os arquivos

vetoriais são formados por pontos, linhas e poligonais, em que cada

ponto é formado por uma coordenada.

Seguindo a lógica de raciocı́nio, uma possı́vel questão para se fa-

zer agora seria: Como identificar se o arquivo é vetorial ou raster? O

modo mais prático de reconhecer é pela extensão do arquivo, sendo que

a extensão do arquivo são os caracteres após o ponto no nome do ar-

quivo. Por exemplo, dois arquivos são nomeados como nota.txt

e foto.jpg , pela extensão dos arquivos nota-se que os mesmos são

arquivos de texto e de imagem, respectivamente. Com o avanço da in-

formática, atualmente há uma série de formatos de arquivos, tanto para

vetorial, como para raster:
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Raster

ArcInfo Binary Grid, ArcInfo

ASCII Grid, GeoTIFF, ERDAS

IMAGINE, GPKG, GRASS,

GRIB, GS7BG, GSAG, GSBG,

GSC, GTA, GTiff, GXF, HDF4,

HDF5, RST, ASCIIGrid, IRIS,

ISCE, ISG, ISIS2, ISIS3, JDEM,

JP2MrSID, JP2Open, JPEG,

JPEG, JPEG2000.

Vetor

CAD, CARTO, CSV, CSW, DB2,

DWG, DXF, EDIGEO, EEDA,

ESRIJSON, FileGDB, GeoJSON,

GeoJSONSeq, GML, GMLAS,

GMT, GPKG, GPSBabel, GPX,

IDRISI, KML, MapML, MS-

SQLSpatial, MySQL, netCDF,

.NTF, ODBC, ODS, PostgreSQL,

ESRI Shapefile, SQLite.

Além das extensões citadas há outras 3, em que cada um dos tipos

de arquivos tem suas particularidades. Outro detalhe interessante é que

nem sempre um determinado software tem a capacidade de manipular

todas as extensões, seja devido pela não implementação da funcionali-

dade no software, ou por questões de direitos autorais que restringem o

uso do formato de um determinado arquivo, ou ainda, por simplesmente

as empresas preferirem manter suas plataformas fechadas. Um exemplo

é o formato dos arquivos extraı́dos dos monitores de colheita, o qual foi

abordado na seção 2.5.

Após conhecer as opções de formato de aquivo, possivelmente a

sua dúvida é: qual o arquivo devo usar? A resposta é depende! Pois

é, depende do software que você está usando e qual é a fonte dos seus
3 lista completa de extensões da biblioteca gdal disponı́vel em: https:

//gdal.org/drivers/vector/index.html https://gdal.org/
drivers/raster/index.html

https://gdal.org/drivers/vector/index.html
https://gdal.org/drivers/vector/index.html
https://gdal.org/drivers/raster/index.html
https://gdal.org/drivers/raster/index.html
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dados. Todavia, alguns formatos são mais usuais.

Tratando-se de raster, os mais comuns são .jp2 , .GeoTIFF ,

.ddf , .tiff , .JPEG2000 , .JFIF , .netCDF , .grd . No

caso de arquivos vetoriais pode-se citar .dlg , .dxf , .kml , .shp ,

.csv , .GeoJSON . Dependendo da área de trabalho pode haver al-

guma variação nos tipos de arquivos. Nos dias atuais, principalmente

tratando-se de arquivos vetoriais, o formato mais utilizado é o .shp ,

ou o popular shape file.

Quem já fez algum trabalho que envolvia técnicas de geoproces-

samento, em que era necessário trabalhar com malhas territoriais, ou

até mesmo configurar um piloto automático de um trator, já ouviu a ex-

pressão ”me passa o shape!”.

O arquivo shape (.shp) foi desenvolvido pela ESRI (desenvolve-

dora dos softwares da famı́lia ArcGIS), com o intuito de promover a

interoperabilidade de dados entre os softwares da ESRI e softwares de

outros desenvolvedores. O formato shape foi introduzido no software

ArcView GIS no inı́cio da década de 1990. Atualmente é possı́vel abrir,

editar e criar arquivos shape na maioria dos softwares de SIG.

Na verdade, o arquivo shape é um conjunto de pelo menos três

aquivos, o .shp , o .shx e o .dbf . Eventualmente podem ser

adicionados os arquivos .prj e .cpg , entre outros.

• .shp - armazena as feições geométricas;

• .shx - faz a indexação dos arquivos para melhoria da performance;

• .dbf - armazena a tabela de atributos no formato dBase;

• .prj - armazena as informações da projeção utilizada;
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• .cpg - especifica o código utilizado no arquivo .dbf

Uma vez definidos os conceitos de arquivos raster e vetorial, a

próxima questão é: O que seria um banco de dados geográfico? Por

conceito, banco de dados é um conjunto de dados que possuem inter-

relação e representam registros sobre um domı́nio especı́fico [31]. Dessa

forma, um conjunto de arquivos shape é um banco de dados. Entre-

tanto, há o SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados), que é

constituı́do por um conjunto de dados associados a um programa para

acesso a esses dados, e popularmente é chamado de Banco de dados. O

termo geográfico é aplicado quando o SGDB tem a capacidade de lidar

com dados espaciais (pontos, linhas, matrizes, etc)

De um modo simplista, a diferença de um conjunto de arquivos

(e.g. shape) em um diretório do seu computador e um SGDB, é o modo

como que estes arquivos estão organizados e como que se faz a inter-

relação entre os dados (Figura 18).

Fig. 18: Representação de trabalho com arquivos individuais (a) e SGBD (b)

Quando se tem um conjunto de arquivos, cada arquivo é tratado

individualmente, e para executar as inter-relações entre os mesmos é ne-

cessário abrir os arquivos integralmente no seu software. Quando se tem
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um SGBD, o mesmo realiza as inter-relações e permite extrair apenas os

conjuntos de dados pertinentes à sua análise.

Por exemplo, em uma situação que seja necessário verificar so-

mente os talhões que tiveram produtividades médias inferiores à um de-

terminado valor. No caso de ter um conjunto de arquivos shape, será

necessário abrir o(s) arquivo(s) que contém todos os talhões, e iniciar o

processo de classificação. Em SGBD a consulta pode ser feita de modo

mais prático, porque somente as tabelas que contém os dados pertinen-

tes serão carregadas, sem ter a necessidade de abrir diversos arquivos,

ou um único arquivo que ocupe muito espaço em memória.

Outras desvantagens do arquivo shape seriam:

• monousuário - o arquivo pode ser acessado apenas por um usuário

de cada vez, o que não seria vantajoso em casos que diversas pes-

soas necessitem fazer consultas simultaneamente;

• relacionamento do tipo 1 para 1 - isto quer dizer que cada linha

da tabela de atributos é relacionada com uma feição do mapa,

não sendo possı́vel relacionar elementos diferentes que ocupem a

mesma feição (e.g. Caso seja necessário fazer um levantamento

de residências que sejam conectadas à rede de esgosto de um mu-

nicı́pio. Se as casas estiverem endereçadas por quadra e na mesma

quadra haver casas com e sem conexão à rede de esgoto, não é

possı́vel usar a mesma feição para as duas casas. Para contornar

isto, as casas devem ser endereçadas por lotes. Dessa forma seria

possı́vel calcular a porcentagem de casas com conexão à rede de

esgoto para cada quadra).
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• limitação do volume da dados - cada arquivo shape tem limite

de aproximadamente 2 GB de dados, e quanto maior o arquivo

maiores as chances de ocorrerem falhas e lentidão.

Entre as vantagens do SGBD, cita-se:

• multiusuário - possibilidade de gerenciar a permissão de acesso

aos dados, inclusive especificando permissões para diversos usuários;

• relações 1:N e N:N - permite relacionar diferentes registros para

mesma feição;

• maior capacidade de armazenamento.

Um possı́vel obstáculo para a implementação do SGBD é a sua

maior complexidade para criação e administração do banco de dados ge-

ográfico. Apesar do SGBD oferecer inúmeras vantagens, não significa

que sua implementação seja mandatória, ou que a sua não utilização seja

um impedimento para o aplicações de SIG. Salienta-se que arquivos no

formato shape oferecem simplicidade de uso, e tratando-se de arquivos

vetoriais na atualidade, é um dos formatos mais utilizados no mundo.

3.4 Datum

Entre os componentes para produzir um mapa de produtividade,

as coordenadas representam a posição geográfica de um ponto amos-

tral. No processo de obtenção das coordenadas registradas pelo mo-

nitor de colheita, o equipamento utiliza o GNSS (e.g. GPS), e em suas

configurações é definido um sistema de referência, para que assim possa

fazer a projeção do ponto sobre a superfı́cie terrestre. Ao referido sis-

tema dá-se o nome de Datum, ou CRS (Sistema de Referência de Coor-

denadas).
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Agora que sabemos o que é Datum, vamos conhecer a sua im-

portância. Supondo que em uma operação de colheita mecanizada de

grãos, o monitor de colheita foi configurado para usar o Datum WGS84

no registro das coordenadas dos pontos amostrais. Após o término do

talhão, estes dados foram copiados para um cartão de memória, e leva-

dos ao escritório para serem visualizados no software da empresa que

forneceu o monitor de colheita. Até este momento, não houve proble-

mas, pois o software em questão reconheceu as configurações especifi-

cadas no monitor de colheita.

Para dar continuidade na análise dos dados, foi necessário enviar

por e-mail o arquivo com os dados para um outro escritório, e por prati-

cidade, o arquivo foi exportado em um formato ( .csv ). No outro es-

critório, ao receber o arquivo por e-mail, o técnico realizou a importação

dos dados ( .csv ), mas errou ao especificar o datum. Ao visualizar a

imagem, verificou-se que os pontos amostrais foram projetados de modo

incorreto (Figura 19).

Fig. 19: Projeção dos pontos amostrais de produtividade importados com uso
de arquivo .csv. (a) datum correto, (b) datum errado

obs: ilustração para fins didáticos

Nota-se que houve um deslocamento à direita dos pontos amos-
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trais em relação aos limites do talhão (Figura 19b). Se ao delimitar a

área do talhão para exclusão de pontos o técnico não perceber a situação,

haverá perda de dados que comprometerão a análise. Dessa forma, para

evitar erros, recomenda-se que o responsável pelas análises certifique-

se das congifurações do monitor de colheita, e que repasse ao demais

envolvidos as informações necessárias.

3.5 Ciclo de mapas de produtividade em SIG

A obtenção de dados para a produção de mapas de produtuvidade

demanda mão de obra qualificada e equipamentos especı́ficos, e con-

sequentemente implica em custos. Apenas coletar os dados, ou gerar

mapas coloridos, não resulta em benefı́cios e não se torna viável, pois

estas ações não geram retorno para a empresa.

Os mapas de produtividade são parte de um ciclo do sistema de

produção. Para que haja viabilidade de seu uso, os dados devem ser

processados e analisados, para que assim ofereçam suporte para tomada

de decisões nas estratégias de manejo (Figura 20).

Fig. 20: Ciclo de utilização de mapas de produtividade
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O uso dos mapas de produtividade deve seguir um ciclo, para

que assim obtenha-se o controle do processo, que por sua vez permitirá

uma possibilidade de gerência. O inı́cio se dá na calibração do monitor

de colheita, e em todos os demais cuidados que envolvem o processo

de colheita mecanizada. Após o registro dos dados, os mesmos são

processados, analisados e informações são geradas. Estas servem como

suporte para definição de estratégias a serem adotadas no manejo das

áreas cultivadas. Uma vez que as ações de manejo são realizadas, ao

chegar no perı́odo de uma nova colheita, o ciclo se inicı́a novamente.

Uma vez que os ciclos se repitam, além da análise espacial de

produtividade, torna-se possı́vel verificar o efeito do manejo ao longo

do tempo (análise temporal). Se ao longo do tempo a produtividade

das áreas aumentam, há um indicativo de que a qualidade dos processos

foi melhorada. Lembrando que a gerência e a padronização de um

sistema produtivo estão vinculadas ao controle dos processos.
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4 Processamento de dados

Com intuito didático, que este material tem por primazia, o pro-

cessamento de dados será dividido em etapas:

• aquisição do arquivo de dados;

• delimitação da área;

• filtragem dos dados;

Para que o leitor tenha um melhor aproveitamento do conteúdo a

seguir, recomenda-se que o mesmo possua uma noção básica de como

usar o software QGIS. Entre os comandos básicos do QGIS que serão

utilizados, destaca-se:

• recursos de zoom, pan, selecionar feição;

• adicionar camada vetorial, e camada de texto delimitado;

• criar e editar camada vetorial (shape);

• acessar tabela de atributos e instalar plugins

Além dos itens supracitados, é de grande valia a compreensão

(não decorar) dos conceitos de coordenadas, datum, dados vetoriais e

raster.

4.1 Aquisição dos dados

Após o término da jornada diária de trabalho, ou na frequência

planejada, o técnico responsável pela coleta dos dados irá acessar o mo-

nitor de colheita e copiar os dados para um cartão de memória trans-

feridos para um computador e carregados no software fornecido pela

empresa. Dependendo das configurações do monitor de colheita, da

atenção do operador da colhedora, geometria dos talhões, entre outros
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fatores, os pontos registrados podem ter uma disposição relativamente

ordenada, ou não (Figura 21).

Fig. 21: Disposição dos pontos registrados por um monitor de colheita, (a) da-
dos registrados sem ou com baixo controle do processo, (b) dados
relativamente ordenados

Uma vez que os dados foram carregados, torna-se necessário re-

alizar o processamento dos mesmos para que sejam transformados em

informação. Em alguns casos, dependendo dos recursos disponı́veis,

talvez seja possı́vel organizar e filtrar os dados no próprio software utili-

zado. Todavia, como nosso objetivo é utilizar o QGIS, deve-se exportar

os dados em um formato que seja reconhecido pelo QGIS.

Os formatos usuais para exportação dos dados são o shape e o csv.

Ambos são reconhecidos pelo QGIS, como vantagem o shape agrega

informações como o datum, mas por outro lado gera pelo menos mais

dois arquivos que devem ficar no mesmo diretório. O arquivo no for-

mato csv tem como vantagem ser um arquivo único, entretanto no mo-

mento de importar demanda alguns cuidados.
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4.1.1 Importação de arquivos

Quando se trata dos arquivos shape não há maiores complicações

para realizar a importação (adição de camada). Apenas deve-se ter o cui-

dado de que todos os aquivos que compõem o shape estejam no mesmo

diretório de trabalho.

Em relação ao arquivos csv deve-se ter alguns cuidados especı́ficos:

• conhecer o datum utilizado no momento de gerar o arquivo;

• qual é o caractere separador da colunas no arquivo;

• observar no momento de adicionar a camada qual o unicode.

O datum usualmente utilizado por padrão nos monitores de co-

lheita é o WGS84 e seu código é o EPSG:4326. Todavia, se não tiver

certeza, recomenda-se confirmar com o técnico que gerou o arquivo.

Quanto ao caractere separador de colunas do arquivo csv, há pelo me-

nos quatro opções: vı́rgula (,), ponto e vı́rgula (;), espaço, tab. Caso

esteja confuso com arquivo csv, basta abri-lo com um editor de texto

(bloco de notas) que os dados serão visualizados Figura (Figura 22).

Fig. 22: Visualização parcial do arquivo csv em um editor de texto

Nota-se que a primeira linha contém o nome de cada coluna. As

demais linhas são os registros do pontos amostrais, sendo que cada linha
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representa um ponto. Neste caso, o separador de colunas é vı́rgula, e

o separador decimal é o ponto. Em situações que deseja-se utilizar a

vı́rgula como separador decimal, utiliza-se outro separador de colunas

(e.g. ponto e vı́rgula).

Para importar o csv, carregue o QGIS, e no menu superior acesse

Camada − > Adicionar Camada − > Adicionar Camada de Texto De-

limitada, e uma janela será visualizada para preenchimento dos campos

(Figura 23).

Fig. 23: Janela para adicionar camada csv no software QGIS

Inicialmente indique o caminho do arquivo (Figura 23a). Na

sequência será possı́vel observar uma amostra dos dados na parte in-

ferior da janela (Figura 23f). Certifique-se que o delimitador do arquivo
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selecionado é o correto (Figura 23c). Uma vez que as colunas estão se-

paradas corretamente, verifique se o unicode selecionado é adequado.

Para isto, observe na amostra de dados se a acentuação das palavras está

legı́vel, se não estiver, altere o unicode. Para sistemas baseados em unix

utilize o UTF-8, no Windows uma opção é o ISO-8859-1. Indique as co-

lunas que correspondem ao eixo X e Y do eixo cartesiano (Figura 23d),

e por fim selecione o datum ((Figura 23e). Clique em adicionar e fechar

para visualizar os pontos (Figura 24)4.

Fig. 24: Visualização dos dados brutos de produtividade

4.2 Delimitação da área

Após a importação dos arquivos, inicia-se a fase de exclusão dos

pontos indesejados, que são compostos pelos pontos que não pertencem

ao talhão, ou à parcela da área (poligonal) que pretende-se analisar. Caso

4 Como material complementar, consulte o canal GeoClimaMT no YouTube.
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não esteja disponı́vel um arquivo shape da área a ser analisada, deve-se

criar manualmente as suas delimitações, conforme a seguir:

1. inserir uma camada de fundo para visualização dos limites da po-

ligonal, para isto use o plugin QuickMapServices;

2. criar poligonal (shape) para definição de limites;

3. excluir os pontos indesejados por intersecção.

4.2.1 Inserir camada de fundo

No menu superior do QGIS, acesse Plugins − > Gerenciar e ins-

talar, aguarde o carregamento, procure e instale o plugin QuickMapSer-

vices. Após a instalação, no menu superior acesse Web − > QuickMap-

Services − > Search QMS, e digite na janela que surgirá um serviço

de imagens de satélite, como o OpenStreeMap ou Google (usado neste

exemplo). Nos resultados da pesquisa, procure por Google Satellite Hy-

brid e clique em adicionar (Figura 25).

Fig. 25: Dados brutos de produtividade e camada de fundo para referência dos
limites da área

obs: por questão de direitos de uso de imagem em livros, nesta Figura a
imagem de fundo é uma composição RGB (satélite Sentintel) com resolução
espacial 10x10 m
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4.2.2 Criação da poligonal para delimitação da área

Há diferentes maneiras para criar uma poligonal para delimitação

da área. Neste exemplo o processo consiste basicamente em: criar uma

camada e editar camada criada.

Para criar uma cada, no menu superior acesse Camada − > Criar

CamadaNovaCamadaShape. Uma janela aparecerá solicitando informações

sobre a layer (Figura 26).

Fig. 26: Janela para criação de uma camada vetorial

Inicialmente deve-se indicar o caminho e o nome do arquivo que

será criado, para isso clique sobre o botão com três pontos. Posteri-

ormente, defina o tipo de geometria a ser criado, no caso é poligonal,

certifique-se que o datum é o correto (se não for, altere), a criação de um

novo campo é facultativa. Clique em OK, e será possı́vel ver o nome da

camada criada no Painel de camadas.

Uma vez que a camada está criada, torna-se necessário editá-la
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para que a mesma fique com as dimensões necessárias para delimitar a

porção da área desejada. Para iniciar a edição, selecione a camada cri-

ada, na sequência entre no modo de edição clicando sobre o lápis ama-

relo, e posteriormente clique sobre Adicionar Feição de Polı́gono. O

ponteiro do mouse ficará similar à uma mira, guie o ponteiro do mouse

sobre um limite da poligonal e clique com o botão esquerdo, repita

esta operação até contornar a área desejada (use o zoom como auxı́lio),

quando encerrar clique o botão direito. Ao clicar o botão direito, uma

janela será mostrada para preenchimento de um ID, este preenchimento

é facultativo. Salve a edição e clique novamente no lápis amarelo para

sair do modo de edição. (Figura 27).

Fig. 27: Edição de camada com geometria de polı́gono

Ao finalizar, uma poligonal com uma cor sólida poderá ser visu-

alizada sobre os pontos amostrais (verifique se a camada da poligonal

está sobre a camada dos pontos). Para uma melhor visualização, edite
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as propriedades da poligonal para que fique com preenchimento trans-

parente e bordas mais espessas. Com objetivo didático, neste exemplo

optou-se em selecionar metade do talhão, e deixar em vermelho as bor-

das da poligonal (Figura 28).

Fig. 28: Poligonal delimitante da área definida para análise

4.3 Filtragem de dados e interpolação

Quanto mais variáveis e mais condições o analista adotar no pro-

cesso de filtragem, maior será a complexidade de implementação. Como

este material tem fim didático, nesta edição do livro será utilizado um

algorı́timo simples, e como a ideia é atualizar o livro periodicamente,

em uma próxima edição poderá ser inserida uma seção de códigos mais

complexos.

Neste exemplo, o conjunto de dados utilizado será formado por

dados fictı́cios de produtividade, e por pontos amostrais com coordena-

das registradas por um monitor colheita. Se não tiver acesso à um ar-
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quivo de dados, acesse http://pesquisa.unemat.br/geoclimamt,

disciplina de Geoprocessamento, e procure por arquivos para download.

Haverá uma seção com arquivos utilizados no livro.

4.3.1 Exclusão de pontos não pertencentes à poligonal

Uma das opções para exclusão dos pontos que não pertencem à

poligonal é a função de intersecção. No menu superior do QGIS acesse

Vetor − > Ferramentas de Geoprocessamento − > Intersecção, e uma

janela será exibida (Figura 29).

Fig. 29: Janela de parâmetros da função interseção

Ao executar a função intersecção, os pontos que não intersectam

a poligonal são excluı́dos, e uma nova camada com os pontos que inter-

sectam a poligonal é criada (Figura 30).

http://pesquisa.unemat.br/geoclimamt
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Fig. 30: Visualização da área, (a) todos os dados coletados (b) somente dados
que pertencem a área de interesse

4.3.2 Seleção e exclusão de pontos com uso de operadores

A seleção e exclusão de pontos com uso de operadores consiste na

manipulação da Tabela de Atributos da camada que contém os dados de

produtividade. Para que a seleção dos pontos seja ágil, utiliza-se alguns

operadores lógicos, condicionais, e de comparação (Tabela 3).

Tab. 3: Operadores para seleção de registros na Tabela de Atributos

Operador Tipo Exemplo Significado
AND Lógico A AND B TRUE se A e B são TRUE
OR Lógico A OR B TRUE se A ou B são TRUE
IF Condicional IF A > B se A maior que B ...

CASE Condicional CASE A > B caso A maior que B ...
> Comparação A > B A maior que B
>= Comparação A >= B A maior igual a B
< Comparação A < B A menor que B
<= Comparação A <= B A menor igual a B
= Comparação A == B A igual a B
<> Comparação A <> B A diferente de B
IS Comparação A IS NULL A é nulo
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Não se preocupe em memorizar os operadores, ou ainda, não

pense que seja necessário ser um programador avançado para realizar

as operações. A interface do QGIS é amigável e oferece recursos para a

construção dos filtros. Todavia, recomenda-se que o técnico tenha uma

noção mı́nima de lógica de programação.

Ainda tratando-se dos operadores, o IF e CASE são os que tal-

vez produzam maiores dúvidas. De maneira muito superficial, inicial-

mente tente resolver com o IF , se não conseguir, então use o CASE.

Para constar, a sintaxe do código utilizada é a SQL, se você já sabe o

mı́nimo que seja, ótimo! Caso não nunca tenha ouvido falar, é uma

oportunidade ótima para conhecer! Vejamos alguns exemplos do uso de

operadores:

Seleção de pontos com produtividade menor que 5 ou maior 85:

1 "Dryyield" < 5 OR "Dryyield" > 85

Seleção de pontos que a produtividade seja igual a zero:

1 "Dryyield" = 0

Classificar a produtividade em alta ou regular:

1 IF( "PROD_kg_ha" > 8000, ’Alta’, ’Regular’)

Classificar a produtividade em várias categorias:

1 CASE

2 WHEN "PROD_kg_ha" <= 4000 THEN ’Baixa’

3 WHEN "PROD_kg_ha" > 4000 AND "PROD_kg_ha" <

8000 THEN ’Media’
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4 WHEN "PROD_kg_ha" >= 8000 THEN ’Alta’

5 END

4.3.3 Implementação da filtragem

A implementação da filtragem foi dividida em: análise estatı́stica

descritiva e implementação do método de filtragem. Sem compreen-

der o comportamento dos dados, no caso, a produtividade, a filtragem

torna-se um processo vago. Neste caso, usaremos a estatı́stica descritiva

para analisar e entender os dados de produtividade. Para isso, um dos

recursos disponı́veis no QGIS é o Resumo de Estatı́stica (Figura 31).

Fig. 31: Resumo estatı́stico da variável produtividade

Nota-se que a camada data talhao 01, para o atributo PROD kg ha

possui 31.053 pontos (valores nulos não contabilizados), com valores

entre 0 e 49.554,7, média de 8.738,7, desvio padrão de aproximada-

mente 3.135, e 1253 pontos com valores vazios (nulos). A análise des-

ses resultados indica que há necessidade de filtragem, pois há registros
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que possuem valores que não correspondem a realidade e valores nulos,

o que gera ruı́dos no mapa de produtividade, e que por consequência

prejudica sua interpretação. Neste processo de filtragem 5 adotou-se as

seguintes implementações:

1. exclusão de pontos vazios (nulos);

2. exclusão de pontos com produtividade que não pertencem ao in-

tervalo µ ± 2 × σ, em que: µ é a média, e σ é o desvio padrão.

Se achar necessário, faça uma cópia de camada de trabalho, assim

evita-se a perda dos dados originais. Para iniciar a filtragem, acesse a

Tabela de Atributos da camada, uma janela similar a uma planilha será

exibida (Figura 32).

Fig. 32: Tabela de atributos e recursos para filtragem

5 Como este material tem finalidade didática, optou-se em implementar um método
de filtragem simples. Isto não significa que o método seja ineficiente, ou o mais ade-
quado para a situação. Faz parte do trabalho do técnico desenvolver habilidades para
julgar qual o método mais adequado para uma determinada situação.
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Na janela da Tabela de Atributos há uma barra superior com botões

que executam uma série de funções. O primeiro botão à esquerda é um

lápis amarelo que aciona o modo editar. Ao clicar no referido botão,

outras funções 6 são disponibilizadas (Figura 33).

Fig. 33: Funções disponı́veis na janela da Tabela de Atributos

Salienta-se que há mais de uma maneira de implementar a fil-

tragem no QGIS. Neste exemplo é utilizada a Seleção por Expressão.

Para iniciar a implementação da filtragem, certifique-se que o modo edi-

tar está acionado (lápis amarelo), e clique sobre o botão de selecionar

feições por expressão para acessar a mesma (Figura 34).

Fig. 34: Janela do recurso de seleção de feição por expressão

6 maiores detalhes em https://docs.qgis.org/2.14/pt_BR/docs/
user_manual/working_with_vector/attribute_table.html

https://docs.qgis.org/2.14/pt_BR/docs/user_manual/working_with_vector/attribute_table.html
https://docs.qgis.org/2.14/pt_BR/docs/user_manual/working_with_vector/attribute_table.html
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A janela é dividida em três seções, sendo que à esquerda é o

painel para inserir a expressão. No centro há uma lista de funções

que chamam variáveis, operadores, argumentos, etc, e à direita uma

descrição da função selecionada. Localize a função que indica Cam-

pos e Valores, na sequência localize o nome da coluna de interesse, que

no caso é PROD kg ha e clique duas vezes sobre. Note que a variável

PROD kg ha aparecerá no painel da expressão (Figura 35).

Fig. 35: Seleção do atributo PROD kg ha

Note que a variável PROD kg ha está com aspas duplas, este de-

talhe é fundamental, pois se as aspas fossem simples, o QGIS entenderia

que se trata de uma string e não do nome do atributo (coluna).

Como o objetivo é selecionar todas as feições, que neste caso

são os pontos, que possuam o campo do valor da produtividade vazio

(nulo), deve-se completar a expressão com o operador de comparação
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IS e o valor a ser comparado, que no caso é NULL7, conforme a seguir:

1 "PROD_kg_ha" IS NULL

Após clicar em Selecionar e Fechar, note que as linhas que aten-

dem a condição ficaram em destaque, e que no topo da janela há o

número de linhas total e o número de linhas selecionadas. Para excluir

as linhas clique em Excluir feição selecionada. Posteriormente clique

em salvar para gravar as alterações na camada.

Ao fazer uma nova análise descritiva dos dados (use o recurso

Resumo de Estatı́stica) nota-se que não há mais presença de pontos com

dados de produtividade vazio (nulo).

Como definido anteriormente, a segunda implementação a ser re-

alizada é a exclusão das feições que não atendem o intervalo µ ± 2×σ.

Sabendo que µ é igual a 8.738 e o valor de σ é 3.135, deve excluir-se

da Tabela de Atributos as feições que apresentam valores inferiores a

2.468 e superiores a 15.008. O procedimento para exclusão das feições

é mesmo que o utilizado para os valores nulos, o que muda é expressão

de seleção de feições, que para este caso ficaria:

1 "PROD_kg_ha" < 2468 OR "PROD_kg_ha" > 15008

Ao aplicar o filtro 2.300 feições foram selecionas e excluı́das,

promovendo alterações no valores da média e desvio padrão (Tabela 4).

7 NULL indica campo vazio
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Tab. 4: Parâmetros estatı́sticos dos dados com e sem aplicação de filtro
Condição n µ σ

Dados sem filtragem 31.153 8.738 3.135
Dados com filtragem 28.753 8.469 1.502

n é o número de amostras sem contabilizar campos nulos, µ é a média
(kg ha−1), σ é o desvio padrão.

Contabilizando a exclusão das feições com campos nulos de pro-

dutividade, e as que possuı́am valores que não atendiam o limite inferior

e superior estabelecido, no processo de filtragem foram removidos 3.453

feições (pontos), o que corresponde a aproximadamente a 11, 0% do to-

tal de dados iniciais. Esta redução é um indicativo da necessidade de

filtrar os dados brutos oriundos dos monitores de colheita, mesmo que o

método de filtragem aplicado seja relativamente simples.

4.3.4 Interpolação

Durante o processo de colheita mecanizada, pontos de algumas

regiões da área do talhão não são registrados pelo monitor de colheita,

gerando ausência de pontos que representam a produtividade para o lo-

cal em questão, e que por consequência impossibilita sua análise. O

mesmo ocorre em regiões que tiveram pontos excluı́dos devido ao pro-

cesso de filtragem.

Uma solução para contornar o referido fato é o uso do recurso

de interpolação. A interpolação é um método matemático que tem por

objetivo estimar o valor de um atributo para locais em que se desconhece

o seu valor real. Seu princı́pio consiste em estimar novos dados a partir
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de um conjunto de dados conhecidos Figura 36).

Fig. 36: Princı́pio do método de interpolação, (a) grid com pontos conhecidos
(b) grid com pontos conhecidos e estimados

Há uma gama de métodos de interpolação, entre eles cita-se a

krigragem, vizinhos mais próximos, inverso da distância, inverso da

distância ao quadrado, entre outros [32] [33] [34], [35]. Cada método

tem sua particularidade, seja em questão de acurácia, complexidade no

ajuste de parâmetros, tempo de processamento, etc. Cada técnico deve

ter a capacidade de distinguir qual método usar para cada situação em

especı́fico. Tratando-se de dados de mapas de produtividade, devido ao

número considerável de amostras, um método que apresenta resultados

satisfatórios é o inverso da distância ao quadrado (IDW) [36] [37] [38].

A implementação da interpolação no QGIS é relativamente sim-

ples, porém deve-se atentar em alguns detalhes.

• ter em mente que os pontos amostrados são vetores, e o mapa com

os pontos estimados, neste caso, será raster;

• entender o conceito de resolução do arquivo raster (matricial);

• verificar o valor do coeficiente P, que é o peso atribuı́do as distâncias

(por padrão é igual 2), e ler na ajuda do QGIS sobre as opções do

método IDW.
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Antes de iniciar a interpolação, recomenda-se que a camada que

possui seus dados amostrais esteja centralizada no canvas8. Para acessar

o recurso de interpolação no QGIS, no menu superior acesseProcessamento− >

Ferramentas e uma janela de denominada Ferramentas de Processa-

mento será apresentada Figura 37).

Fig. 37: Janela caixa de ferramentas e posição da camada com pontos amos-
trais

Na janela Caixa de Ferramentas, pesquise pela palavra Interp.

Automaticamente serão filtradas as funções de interpolação, sobre a

função IDW Interpolation de dois cliques com o botão esquerdo do

mouse e acesse a janela de opções 38).

8 local onde os mapas são visualizados
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Fig. 38: Janela do recurso de interpolação pelo método IDW

Inicialmente selecione a camada vetorial que possui os dados

amostrais (1), na sequência selecione o atributo (coluna) que possui os

dados de produtividade (2) e o adicione na janela de variáveis (3). De-

fina o valor do peso das distâncias (4) e a extensão da imagem para

realizar a interpolação (5). Ajuste as dimensões do raster (malha ou grid

do raster) em função do número de linhas ou do tamanho do pixel (6),

e se desejar salvar o arquivo, defina o caminho e nome do mesmo (7).

Para executar a função clique em Run, e ao finalizar o processo clique

em Fechar. Se na etapa (5) foi definido como extensão os limites do

canvas, uma imagem em tons de cinza será exibida 39).
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Fig. 39: Imagem raster gerado pelo método de interpolação ID

Para que o raster fique do tamanho do talhão é necessário recortá-

lo. No menu superior acesse Raster− > Extracao− > e localize

CortarporMascara. Após o término do processamento, para visua-

lizar o raster recortado, não se esqueça de desmarcar a visualização da

camada gerada na interpolação (Figura 40).

Fig. 40: Imagem raster interpolada e recortada com uso de máscara
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5 Análise dos dados

De modo sucinto, a análise de dados consiste compreender o

comportamento de um conjunto de dados de modo sistemático, uti-

lizando métodos matemáticos e estatı́sticos, que visam indicar se há

padrões, tendências, ou ainda, realizar comparações entre as amostras.

Para o caso especı́fico dos dados oriundos de monitores de co-

lheita, há presença do componente ”geo-localização”, dessa forma torna-

se possı́vel considerar a posição espacial do ponto amostral em uma

análise. A ênfase da análise espacial é mensurar propriedade e relacio-

namentos considerando a localização espacial do fenômeno a ser estu-

dado [28].

Nesta seção serão abordados métodos para entender o compor-

tamento da distribuição dos dados de produtividade, com o intuito de

realizar a classificação e quantificação dos mesmos. Salienta-se que al-

gumas funções que serão utilizadas podem ser substituı́das por outras

no próprio QGIS, isto porque há funções que se assemelham no retorno

de algumas variáveis. Dessa forma, não se limite somente ao recursos

computacionais que aqui serão apresentados. Recomenda-se inclusive a

implementação de rotinas próprias, pois o QGIS permite interação com

outros softwares como o Python [39] e R [40].

Dando continuidade à seção anterior, no processo de interpolação

(seção 4.3.4) foi gerado um arquivo raster que representa os dados amos-

trais conhecidos e os estimados. Na análise deste arquivo definiu-se as

seguinte etapas:
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• verificar o número de células, dimensões, valores de mı́nimo e

máximo, datum, etc;

• verificar a distribuição dos valores de produtividade com o uso de

histogramas e quantis, e realizar a classificação dos dados;

• contabilizar a área ocupada por cada classe pela contagem de pi-

xel que constitui cada classe;

• confecção do mapa temático.

Com intuito de agilizar o processo por busca de funções, utilizou-

se apenas a caixa de ferramentas para acessá-las.

5.1 Informações do raster

No campo de busca da caixa de ferramentas digite Raster infor-

mation e dê dois cliques sobre a função para executá-la (Figura 41).

Fig. 41: Janela da função Raster Information
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Selecione a camada que contém o raster de interesse (1), sele-

cione as opções para cálculo dos valores de máximo e mı́nimo (2) e

estatı́sticas da imagem (3), se quiser defina um arquivo para salvar os

resultados de saı́da (4), clique em run (6), e acesse a aba log para ver os

resultados.

Há dezenas de linhas contendo informações desde a versão do

QGIS até o caminho do arquivo de saı́da. Porém, daremos ênfase às

seguintes informações:

- Size is 247, 215

- Coordinate System is:

- GEOGCS["WGS 84"], DATUM["WGS_1984"],

- UNIT["degree",0.0174532925199433],

- AUTHORITY["EPSG","4326"]

- Pixel Size=(0.000064856825911,-0.000064812586047)

- Corner Coordinates:

- Upper Left (-57.6798944,-13.8591752)

- Lower Left (-57.6798944,-13.8731099)

- Upper Right (-57.6638748,-13.8591752)

- Lower Right (-57.6638748,-13.8731099)

- Center (-57.6718846,-13.8661426)

- Minimum=3630.693,Maximum=14806.961,

- Mean=8661.035, StdDev=1064.900

- NoData Value=-9999

Nota-se pela informações que o raster possui 247 linhas e 215 co-

lunas, totalizando 53.105 pixels. O datum é o WGS84 (código EPSG-
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4326), e a unidade das dimensões de cada pixel é em graus (degree).

O valor 0.0174532925199433 é o fator de conversão de radianos para

graus (1◦ = π
180 ). Também é informado o tamanho do pixel e as coorde-

nadas extremas que formam o raster. Nota-se que o raster tem formato

retangular e a área em questão (Figura 40) não contempla todos os seus

pixels, deixando pixels com valores nulos de produtividade. Por fim, é

apresentado um resumo estatı́stico dos valores da produtividade, e que

os pixels preenchidos com o valor −9999 representam pixels com valo-

res nulos9. Se os pixels nulos e o formato retangular do raster causaram

confusão, lembre-se que o raster é uma matriz (Figura 42).

Fig. 42: Raster com os pixels válidos (área talhão) e pixel nulos (área externa
em preto)

5.2 Distribuição do dados de produtividade

Na seção anterior já foi possı́vel obter algumas informações dos

valores de produtividade (pixels não nulos), como valor mı́nimo, máximo,

média e desvio padrão. Outros parâmetros interessantes são os quartis,

que são obtidos pela função r.quantile. Os campos de preenchimento

são similares aos da função Raster Information, bastando escolher a ca-

9 este conceito será importante nas próximas análises
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mada desejada, e se achar necessário alterar os outros campos10. Os

resultados podem ser acessados na janela Visualização de Resultados

(dois cliques sobre o resultado desejado) (Figura 43).

Fig. 43: Janela com os resultados gerados para visualização

O arquivo com os resultados (percentis e quantis) será aberto no

navegador padrão de internet, e os resultados expressos no formato de

texto, separados por ”:”:

0:0.000000:3630.692871

1:25.000000:8129.548340

2:50.000000:8375.870605

3:75.000000:8680.162109

4:100.000000:14806.960938

A primeria coluna representa o número da linha, a segunda coluna

o percentil, e a última o quantil. De acordo com os resultados obtidos,

50, 0% dos dados estão entre os valores de produtividade 8.129, 54 e

8.680, 16 kg ha−1. Para obter mais detalhes da distribuição é possı́vel

10 se quiser no campo lista de percentil use: 0,25,50,75,100
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gerar um gráfico11 de frequência (histograma) com a função Raster

Layer Histogram (Figura 44).

Fig. 44: Histograma com 20 intervalos gerado automaticamente pela função
Raster Layer Histrogram

Nota-se que aproximadamente 66, 7% dos dados não nulos situam-

se entre 8.000 e 9.000 kg ha−1, 15, 5% abaixo de 8.000 kg ha−1, e

16, 6% acima de 9.000 kg ha−1, demonstrando que os dados estão dis-

tribuı́dos basicamente em três grupos. Neste caso, a classificação da

produtividade poderia ser dividia em baixa, média e alta. Outras alterna-

tivas relativamente simples para realizar um agrupamento de dados seria

o uso dos quantis ou do desvio padrão (usar ± n desvios em relação à

media), que se usados, proporcianam interpretações semelhantes. Para

obtenção de um resumo estatı́stico, experimente a função r.univar (Ta-

bela 5)

11 Gráfico é uma metáfora mental com poder de representar uma dada situação, que
por sua vez nos ajuda na tomada de decisão. Todavia, se for feito com dados incorretos,
ou com intenção de iludir o observador, o gráfico mais atrapalha mais do que ajuda.
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Tab. 5: Parâmetros gerados pela função r.univar
cells null cells min max

32231 20874 3630,69 14806,96
range mean mean of abs stddev

11176,26 8661,03 8661,03 1064,90
variance coeff var sum sum abs

1134012,35 12,29 279153818,52 279153818,52

Uma vez realizada a análise de distribuição dos dados, torna-se

necessário classificar cada pixel e quantificá-los para que assim obtenha-

se a área que cada grupo ocupa no talhão de interesse. Mais uma vez

é válido relembrar que há outras alternativas para realizar este mesmo

processo. Neste caso, este processo consistiu em:

1. definir os intervalos das classes de produtividade;

2. gerar um raster com os valores que representam cada classe;

3. quantificar a área de cada classe.

Conforme visto anteriormente, utilizaremos três classes (Tabela

6):

Tab. 6: Classificação dos intervalos de produtividade
Classe Intervalo Classificação

0 Υ <= 8.000 kg ha−1 baixa
1 8.000 > Υ < 9.000 kg ha−1 média
2 Υ >= 9.000 kg ha−1 alta

Após a definição das classes e seus respectivos intervalos, com

o uso da função Calculadora Raster e expressões lógicas, gera-se um

novo raster com a referida classificação (Figura 45).
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Fig. 45: Calculadora Raster para classificação de pixel e geração de novo ar-
quivo raster

Na Calculadora Raster, indique o caminho e nome do arquivo

que será salvo com a classificação (1), selecione a camada de interesse

(2), defina a extensão da camada (3), e por fim, insira a expressão que

classifica o raster em função dos valores de produtividade:

("interp_idw_clip@1" <= 8000)*0 +

("interp_idw_clip@1" > 8000 AND

"interp_idw_clip@1" < 9000)*1 +

("interp_idw_clip@1" > 9000)*2

Cada pixel do raster que foi gerado possuirá os mesmos valores de
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coordenadas do raster interpolado, contudo ao invés de possuir valores

de produtividade terá valores de classificação: 0, ou 1, ou 2, sendo que

os mesmos a princı́pio são representados pelos ”nı́veis de cinza” (preto,

cinza, branco) (Figura 46).

Fig. 46: Mapa de classificação de produtividade gerado a partir do mapa
oriundo de interpolação

Para conhecer a área ocupada por cada classe no talhão utilizou-se

a função r.report (Figura 47).
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Fig. 47: Função r.report para quantificação da área de cada classe

Selecione a camada raster correspondente à classificação (1), de-

fina a unidade12 desejada (me) ou se deseja a contagem (c) de pixel (2),

o número de intervalos, que é igual a 3 para este caso (3), marque as

opções para não reportar dados nulos (4), e defina o caminho e nome

do arquivo que será salvo o relatório (5). Posteriormente abra o arquivo

gerado para ver os resultados:

12 busque na ajuda outras opções
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+---------------------------------------+

|RASTER MAP CATEGORY REPORT |

|LOCATION: Mon May 18 15:22:44 2020|

|---------------------------------------|

| N:13:51:33.048S E: 57:39:49.932W |

|REG S:13:52:23.196S W: 57:40:47.604W |

| res:0:00:00.233247 0:00:00.23349 |

|---------------------------------------|

|MASK: none |

|---------------------------------------|

|MAP: (untitled) (rast_5e in PERMANENT) |

|---------------------------------------|

|Category Information | square|

| #|description | meters|

|----------------------------|----------|

| 0-0.666667|from to..| 252,338|

| 1.333333-2|from to..| 285,557|

|0.666667-1.333333|from to..| 1,081,928|

|----------------------------|----------|

|TOTAL | 1,619,823|

+---------------------------------------+

Nota-se que o algoritmo não interpreta as categorias como quali-

tativas, e sim como quantitativas, fazendo com que as categorias fiquem

em intervalos, mas nada que impeça a interpretação. A classe 0 (zero)

corresponde a 25, 2 ha, a classe 2 a 28, 5 ha, e a classe 1 a 108, 5 ha,
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com área total de aproximadamente 161, 9 ha. Para saber a localização

de cada classe no mapa, apenas acesse as propriedades da camada de

interesse, e faça a classificação na aba Simbologia (Figura 48).

Fig. 48: Variabilidade espacial da produtividade representada em três classes

A área crı́tica (classe 0), representada em vermelho no talhão (Fi-

gura 48), corresponde a 15, 5% do total, e percebe-se uma concentração

da referida classe no centro e a leste do talhão, indicando possı́veis ano-

malias na área que devem ser averiguadas in loco. Os demais locais

com classe zero são relativamente esparsos, o que inicialmente dispensa

maior atenção.

A classe 1, que corresponde a mais da metade da área (represen-

tada em amarelo), pode ser comparada com o valor esperado de produ-

tividade na propriedade. Este valor pode variar em função do cultivar,

época de semeadura, entre outros fatores, ficando sua definição a cargo

da área técnica. A classe 2, região com as maiores produtividades (em



5. Análise dos dados 83

verde) está concentrada a extremo leste do talhão. Apesar de ser uma

constatação positiva, para este caso em questão, devemos nos atentar

que nesta referida região havia ausência de dados amostrais (Figura 31),

que talvez possa ter provocado menor exatidão na predição dos valores.

Em todo caso, é válido fazer um reconhecimento na área, assim como,

vistoriar as regiões vizinhas, para que assim obtenha-se um melhor en-

tendimento da situação.

Para concluir13 esta análise, é necessário conhecer alguns parâmetros

da produtividade média em cada classe (0; 1; 2). Uma das funções dis-

ponı́veis no QGIS é a Raster Layer Zonal Statistics (Figura 49).

Fig. 49: Janela da função Raster Layer Zonal Statistics

13 Há possibilidade da realização de outras análises.
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Selecione a camada com os dados interpolados (1), na sequência,

em camada de zonas, selecione a camada (camada resultante da operação

com Calculadora Raster) que contém as classes (2), como camada de

referência selecione camada de zonas (3), defina o caminho e o nome

do arquivo ( .csv ) saı́da (4). Utilize a Tabela de Atributos do arquivo

gerado para visualizar os resultados, ou utilize o bloco de notas (Tabela

7):

Tab. 7: Parâmetros da produtividade das classes definidas
Classe n min máx µ

0 5.021 3.630, 6 7.999, 9 7.667, 7
1 21.528 8.000, 0 8.999, 9 8.384, 0
2 5.682 9.000, 1 14.806, 9 10.588, 3

em que n é o número de amostras, µ é a produtividade em kg ha−1

Assumindo as mesmas condições de cultivo do talhão para uma

safra futura, se melhorias forem realizadas na área da classe 0, e a pro-

dutividade atingir a mesma da classe 1, ocorreria um ganho de produção

de aproximadamente 18.050 kg (301 sc), que corresponde a um incre-

mento de 1, 3%.
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6 Noção de automatização de processos

Muitas atividades que envolvem o processamento de dados são

repetitivas e podem tomar um tempo considerável para sua realização.

Para aumentar a eficiência das rotinas, uma das possibilidades é usar o

console do Python disponı́vel no QGIS.

No próprio QGIS a biblioteca PyQGIS14 já vem instalada e pronta

para ser utilizada. Recomenda-se ter uma noção de lógica de programação

e algum conhecimento em Python para desenvolver e executar os códigos.

Salienta-se que também é possı́vel instalar e utilizar outras bibliotecas

do Python, como Pandas, Matplotlib, Numpy, entre outras, o que em

algumas situações deixa a análise de dados mais prática.

Além do desenvolvimento de rotinas para processamento dos ma-

pas, também é possı́vel construir plugins, funções para cálculos es-

pecı́ficos e exploração de dados, interfaces, e muito mais, tudo depen-

derá do seu objetivo e conhecimento. Como o intuito é apenas introduzir

uma noção da automatização dos dados, optou-se em abordar os seguin-

tes tópicos:

• importar arquivo shape e adicionar ao canvas;

• importar arquivo raster e adicionar ao canvas;

• cálculo do NDVI por meio de uma função.

14 Consulte https://docs.qgis.org/testing/en/docs/pyqgis developer cookbook/index.html
para mais detalhes e informações sobre a biblioteca PyQGIS
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6.1 Python console e editor

Para visualizar o Python Console, clique no ı́cone com o sı́mbolo

do Python (Figura 50)

Fig. 50: Acesso ao Python console e Python editor

Ao acionar o Python console (1) será possı́vel visualizar uma ja-

nela para inserir os códigos Python (2), e outra janela que apresentará

o retorno do código executado (3). Ao clicar sobre o show editor, uma

nova janela será visualizada, esta é a janela do editor.

Como o próprio no nome sugere, a janela do editor funciona como

um editor. Nela é possı́vel escrever os códigos, salvar, copiar, fazer co-

mentários, e é claro, enviar o código para o console Python. Para maio-

res detalhes visite https://docs.qgis.org/3.10/en/docs/

user_manual/plugins/python_console.html?highlight=

console

https://docs.qgis.org/3.10/en/docs/user_manual/plugins/python_console.html?highlight=console
https://docs.qgis.org/3.10/en/docs/user_manual/plugins/python_console.html?highlight=console
https://docs.qgis.org/3.10/en/docs/user_manual/plugins/python_console.html?highlight=console
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6.2 Importação de arquivo shape

Lembrando que há outras maneiras de executar o processo de

importação de arquivos shape, basta inserir o código a seguir no Python

editor, realizar as alterações pertinentes, e executar o código.

1 path_file = ’/home/rafatieppo/Documents/

aula_qgis_boaspraticas’

2 name_file = ’MT_Municipios_2019.shp’

3 vlayer = QgsVectorLayer(path_file, name_file,

4 ’ogr’)

5 if not vlayer.isValid():

6 print("Layer failed to load!")

7 QgsProject.instance().addMapLayer(vlayer)

Na linha 1, é definido o caminho em que está o arquivo desejado.

Altere o texto que está entre aspas conforme necessário. Verifique nas

propriedades do arquivo desejado o caminho exato. Na linha 2 altere

o nome do arquivo que está entre aspas. O objeto vlayer na linha

3 receberá o resultado da função QgsVectorLayer e caso o objeto

vlayer não seja válido a mensagem será impressa. A última linha

(7) adiciona o arquivo no canvas

6.3 Importação de arquivo raster

Para a importação de arquivos raster o processo é similar. A

mudança ocorre na função que faz a leitura do aquivo e no seus res-

pectivos argumentos:
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1 path_file = path_wd = ’/home/rafatieppo/

Documents/aula_rgb_ndvi’

2 name_file = ’sentinel_20200424T141051_b04.tif’

3 pathname = path_file + ’/’ + name_file

4 layname = ’banda4’

5 rlayer = QgsRasterLayer(pathname, layname)

6 QgsProject.instance().addMapLayer(rlayer)

O objeto pathname é formado pelo caminho do arquivo e nome

do arquivo, e o objeto layname define o nome da layer no painel de

camadas.

6.4 Operação com calculadora raster

Uma das possı́veis maneiras de executar via código a Raster Cal-

culator é fazer uso da função processing.run . Esta executa uma

série de outras funções, bastando inserir o ID da função desejada e seus

argumentos. Para saber ID da função o painel Processing Tool Box que

fica no menu Processing e após localizar a função deixe o ponteiro do

mouse sobre a mesma. Após alguns segundo o ID será mostrado.

No exemplo para execução da Raster Calculator será feito o cálculo

do NDVI (ı́ndice de vegetação normalizado). Supondo que foram impor-

tados dois arquivos Raster nomeados no painel de camas como banda4

(infravermelho próximo) e banda3 (vermelho) e que pretende-se deixar

o resultado em um arquivo temporário tem-se:
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1 rndvi = processing.run(’qgis:rastercalculator’,

2 {

3 ’CELLSIZE’ : 0, ’CRS’ : None,

4 ’EXPRESSION’ : ’ ( \"banda4@1\" - \"

banda3@1\" ) / ( \"banda4@1\" + \"banda3@1\"

) ’,

5 ’EXTENT’ : None,

6 ’LAYERS’ : [’/home/rafatieppo/Documents/

aula_rgb_ndvi/sentinel_20200424T141051_b04.

tif’],

7 ’OUTPUT’ : ’TEMPORARY_OUTPUT’ })

8

9 rlayer = QgsRasterLayer(rndvi[’OUTPUT’],

10 ’NDVI’)

11 QgsProject.instance().addMapLayer(rlayer)

O objeto rndvi recebe o resultado da função processing.run. O

primeiro argumento é o ID da função a ser executada (qgis:rastercalculator)

e os demais elementos que estão entre chaves são os seus respectivos ar-

gumentos.

Os detalhes de cada argumento podem ser verificados no help da

função. Em sı́ntese o CELLSIZE e o CRS são valores padrões extraı́dos

dos próprios arquivos . O argumento EXPRESSION é a expressão a ser

calculada, note que há barras invertidas antes das aspas. As mesmas

são para o interpretador Python não considerar o nome da banda como
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string.

O argumento EXTENT é definido como vazio, pois a extensão

do arquivo gerado será a mesma dos próprios arquivos utilizados na ex-

pressão. No argumento LAYER é definido o caminho dp arquivo de

referência para definição do extent, cellsize e CRS, ou seja, este arquivo

deve ser um dos arquivos que constam na EXPRESSION.

Como neste caso a intenção foi gerar um arquivo temporário,

o argumento OUTPUT foi definido como uma string ”TEMPO-

RARY OUTPUT”. Desta forma o interpretador entende que deve-se ge-

rar um arquivo temporário, que é indicado no objeto de saı́da rndvi .

Caso pretenda-se salvar o arquivo em outro diretório, basta substituir

”TEMPORARY OUTPUT” pelo caminho desejado, e.g. ”/home/rafa-

tieppo/Documents/ndvi area.tif”. Por fim, nas linhas 9 e 11 estão os

códigos para leitura e inserção no canvas do arquivo gerado.

Com estes códigos relativamente simples já é possı́vel economi-

zar alguns cliques do mouse no uso do QGIS. Como já mencionado,

há possibilidade do desenvolvimento de rotinas muito mais complexas,

além de ser possı́vel criar suas próprias funções, ou ainda importar de

outras bibliotecas. De modo geral, acredito que os profissionais que

estão evolvidos com análise dados, sejam análises espaciais ou não, de-

vam buscar o conhecimento de alguma linguagem de programação, para

que assim possam desenvolver novos recursos e agilizar seus processos.
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p. 246, ISBN: 857194783x.

[5] J. P. Molin, “Definição de unidades de manejo a partir de mapas

de produtividade”, Engenharia agrı́cola, v. 22, n. 11, pp. 83–92,

2002.

[6] L. Milani, E. G. Souza, M. A. Uribe-Opazo, A. Gabriel Filho,

J. A. Johann e J. O. Pereira, “Unidades de manejo a partir de da-

dos de produtividade”, Acta Scientiarum: Agronomy, v. 28, n. 4,

pp. 591–598, 2006. DOI: 10.4025/actasciagron.v28i4.

937. endereço: http://periodicos.uem.br/ojs/

index.php/ActaSciAgron/article/view/937.

https://doi.org/10.1023/B:PRAG.0000040806.39604.aa
https://doi.org/10.1023/B:PRAG.0000040806.39604.aa
http://dx.doi.org/10.1023/B:PRAG.0000040806.39604.aa%20http://link.springer.com/10.1023/B:PRAG.0000040806.39604.aa
http://dx.doi.org/10.1023/B:PRAG.0000040806.39604.aa%20http://link.springer.com/10.1023/B:PRAG.0000040806.39604.aa
http://dx.doi.org/10.1023/B:PRAG.0000040806.39604.aa%20http://link.springer.com/10.1023/B:PRAG.0000040806.39604.aa
http://dx.doi.org/10.1023/B:PRAG.0000040806.39604.aa%20http://link.springer.com/10.1023/B:PRAG.0000040806.39604.aa
https://doi.org/10.4025/actasciagron.v28i4.937
https://doi.org/10.4025/actasciagron.v28i4.937
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/937
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/937


92 6. Referências

[7] D. B. Jaynes, T. C. Kaspar, T. S. Colvin e D. E. James, “Cluster

Analysis of Spatiotemporal Corn Yield Patterns in an Iowa Fi-

eld”, English, Agronomy Journal, v. 95, pp. 574–586, 2003. DOI:

10.2134/agronj2003.5740. endereço: http://dx.

doi.org/10.2134/agronj2003.5740.

[8] N. Kitchen, K. Sudduth, D. Myers, S. Drummond e S. Hong, “De-

lineating productivity zones on claypan soil fields using apparent

soil electrical conductivity”, Computers and Electronics in Agri-

culture, v. 46, n. 1-3, pp. 285–308, mar. de 2005, ISSN: 01681699.

DOI: 10 . 1016 / j . compag . 2004 . 11 . 012. endereço:

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/

pii/S0168169904001346.
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E DETERMINÍSTICOS NA ESTIMATIVA DE ATRIBUTOS DO

SOLO EM AGRICULTURA DE PRECISÃO”, Idesia (Arica),
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Versão atualizada em 2020-10-30

Este material está em desenvolvimento contı́nuo, mas não de forma

linear. Sempre que possı́vel ou necessário, nas revisões futuras, as

funções utilizadas nas análises serão modificadas em função da versão

do QGIS. Agradece-se antecipadamente àqueles que, em caso de dúvidas,

sugestões e/ou contribuições, entrarem em contato com o autor. Todo

suporte é bem vindo.

contato: rafaelt@unemat.br
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