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1. Introdução
Os dados utilizados, de propriedade do Centro Nacional de Pesquisas
de Solos (CNPS - RJ), foram obtidos no levantamento dos solos da
Fazenda Canchim, em São Carlos - SP. Estes se referem a uma
amostragem de 85 observações georreferenciadas coletadas no
horizonte Bw (camada do solo com profundidade média de 1m). Dentre
as variáveis disponíveis, selecionou-se para estudo o teor de argila. O
exemplo aqui apresentado refere-se à análise da variação espacial do
teor de argila sobre a área da Fazenda Canchim. Considera-se o teor
de argila ao longo do perfil, classificado do seguinte modo (Calderano
Filho et al., 1996):
· MUITO ARGILOSO: solos que apresentam 59% ou mais de argila;
· ARGILOSO: solos que apresentam de 35% a 59% de argila;
· MÉDIO: solos que apresentam de 15% a 35% de argila;
· ARENOSO: solos que apresentam menos de 15% de argila.
Este laboratório tem como objetivo explorar através de procedimentos
geoestatísticos a variabilidade espacial de propriedades naturais
amostrados e distribuídos espacialmente. Resumidamente, os passos
num estudo empregando técnicas geoestatísticas inclui:
(a) análise exploratória dos dados,
(b) análise estrutural (cálculo e modelagem do semivariograma) e
(c) realização de inferências (Krigeagem ou Simulação).

2. Desenvolvimento

Exercício 1: CARREGAR OS DADOS NO SISITEMA SPRING

Figura 1: Ativação do BD São Carlos e Projeto Canchim.

Exercício 2: Análise Exploratória

Figura 2: Análise exploratória com estatísticas descritivas.

Figura 3: Histograma com 10 classes.

Figura 4: Histograma com 20 classes.

O histograma do PI ativo (neste caso: argila) está representado na cor amarela. A curva
contínua em vermelho é uma distribuição Gaussiana e serve de referência para efeito
de comparação. Neste caso observa-se que a distribuição da argila é pouca assimétrica
com coeficiente de assimetria igual a 0,214.

Figura 5: Gráfico da probabilidade Normal, sendo argila (linha azul) e a distribuição gaussiana (linha vermelha).

Exercício 3: Semivariograma
Foi realizada a análise de variabilidade espacial por meio do semivariograma. Para
adequar a curva aos dados, foram alterados os valores de configuração, de forma que o
valor do efeito pepita fosse o mínimo possível.

Figura 6: Exemplo de semivariograma com parâmetros não adequados.

No exemplo abaixo os parâmetros de Lag foram modificados para: · No. Lag = 4 ·
Incremento = 968 · Tolerância = 484
Observar agora que o semivariograma experimental (Omnidirecional) possui uma
variabilidade muito mais próxima de um modelo ideal.

Figura 7: Exemplo de semivariograma com parâmetros adequados.

Exercício 4: Modelagem do Semivariograma experimental

Figura 8: Ajuste do Semivariograma.

Exercício 5: Validação do Modelo de Ajuste

O processo de validação do modelo de ajuste é uma etapa que precede as técnicas de
krigeagem. Seu principal objetivo é avaliar a adequação do modelo proposto no
processo que envolve a reestimação dos valores amostrais conhecidos. O modelo pode
ser avaliado através do Diagrama de Dispersão, Histograma de Erros, Diagrama
Observados x Estimados, Estatística do Erro ou Numérico.

Figura 9: Diagrama espacial do Erro.

Figura 10: Histograma do erro.

Figura 11: Estatísticas do erro.

Figura 12: Diagrama observados x estimados.

Exercício 6: Interpolação por Krigeagem ordinária
Uma vez realizada a validação do modelo, a etapa final do processo geoestatístico
consiste na interpolação de krigeagem.

Figura 13: Resultado da Krigeagem.

Figura 14: Imagem gerada a partir da Krigeagem.

Recorte da imagem gerada utilizando o LEGAL:

Figura 15: Imagem após recorte.

Figura 16: Fatiamento das classes de teor argila.

Exercício 7: Detecção da Anisotropia
A superfície de semivariograma é um gráfico, 2D, que fornece uma visão geral da
variabilidade espacial do fenômeno em estudo. É utilizado para detectar os eixos de
Anisotropia, isto é, as direções de maior e menor continuidade espacial da propriedade
em análise. Também conhecido como Mapa de Semivariograma.

Figura 17: Detecção de anisotropia.

Exercício 8: Geração de Semivariogramas Direcionais
Nesta etapa os semivariogramas foram gerados considerando sua direção de maior
continuidade (17º) e a de menor continuidade (107º). Percebe-se que na direção de
maior continuidade o semivariograma possui melhor ajuste.

Figura 18: Semivariogramas conforme a direção de continuidade dos dados. A linha verde representa a direção de
maior continuidade e a linha azul a de menor.

Exercício 9: Modelagem de Semivariogramas direcionais
A etapa consiste em unir os dois modelos anteriormente definidos num único modelo
consistente, o qual descreva a variabilidade espacial do fenômeno em qualquer direção.
Não existe uma forma direta e automática de lidar com a modelagem da anisotropia.
Este é um passo importante, e que exige conhecimento e prática com semivariogramas.
Neste caso tem-se uma anisotropia combinada. Então, a ideia básica para modelar este
tipo de anisotropia é dividir em faixas convenientes o gráfico de semivariogramas.

Figura 19: Ajuste do Semivariograma Anisotrópico.

Exercício 10: Interpolação por Krigeagem Ordinária do Semivariograma
com anisotropia
Repetiu-se o processo de krigeagem para o modelo de semivariograma considerando a
direcionalidade das amostras.

Figura 20: resultado da Krigeagem do Semivariograma com Anisotropia.

Figura 21: Fatiamento e recorte da Krigeagem gerada a partir do Semivariograma com Anisotropia.

3. Conclusão
Neste Laboratório foi possível obter conhecimentos de análise
geoestatística. Nota-se que as operações utilizando geoestatística
apresentam um excelente potencial para modelar variáveis da
natureza, pois consideram a variabilidade espacial das amostras. Ao se
identificar a direção preferencial da variabilidade do parâmetro
analisado por meio do semivariograma, é possível realizar uma
estimativa mais precisa da variação espacial do atributo em análise.

