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Resumo

O objetivo deste trabalho foi desenvolver e melhorar os modelos de Jensen com relaçã.o à

predição do rendimento de soja utilizando técnicas de análises multivariadas, em particular

métodos de aná.lises de agrupamentos. Para a realização deste trabalho foram utilizadas in-
formações de 27 municípios do estado do Paraná. Foral:n formados grupos destes municípios

que possuem característ.ices comuns com respeito à variáveis climáticas. Se verificou que os

grupos de municípios nã.o foram formados necessariamente pela suas localizações geográ.ficas

e sím por semelhanças climáticas.

A informação dos agrupamentos foi incorporada ao modelo de Jensen por meio de va.riá
veisindicadoras.

Com esta. modificaçã.o do modelo, melhorou a previsão de produtividade em todos os

anos em que o estudo foi realizado, estabelecendo a importância da metodologia proposta
neste t.rabalho.

Palavras-chave: aná.lise de agrupa-ment.os, modelos para previsã.o do rendimento de soja
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Abstract

Tlie aim of this studl' was t.o develop and improve the Jensen modems regarding predic-
tion of soybean yield using nlult.ivariate analysis techniques, part-icula.ily methods of clust.er

analysis. 27 cities in t.he st.ate of Para.na supplied the information gat.hered for this study.

These cities were separated in groups that. shared climate chora.cteristícs. It was not.iced t.hat

climate similarities were more important than geographical locatíon.

The information collect.ed from the groups was incorporat.ed indo the Jensen modem using

indicia.tor variables.

This cllange in the model improved t.he prediction of productivit.y in every year the study
was made, establishing the importante of the ])roposed methodology.

Key words: cluster analysis, lnodels to predict soybean yield
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Capítulo l

llltroducã.o'3-'

Este t.ia.baldio t.em como objetivo geral melhorar os modelos existentes de previsão do

rendiment.o de soja de Jensen, através de análises de agrupamentos, incorporando aos mo-

delos variáveis indicadoras, resultados dos grupos de municípios formados pela análise de

agrupament-o. A aná.lise de a.grupo-mentos será baseada em variáveis climáticas já que a

produçã.o de soja é caracterizada por apresent.a.r dependência. às condições climáticas que

condicionam a. sua implantaçã.o e manejo, diferentemente, por exemplo, dos processos de
produção industrial em que fatores climáticos causam poucos efeitos. Neste estudo serão

utilizadas informações de 26 municípios do estado do Pa.raná.

A est.imat.iva da safra agrícola é de grande importância para economia, no caso, brasileira,

e a importância. da. soja. pode ser expressa em números já que o Brasil é o segundo produtor

e exportador mtmdial de soja at.rás dos Estados Unidos, colhendo uma safra recorde em
2009/ 10, oficialmente est.inçada em 67,9 milllões de toneladas.

As exportações de soja., o principal produto cla paul.a de exportação agrícola do Brasil

devem somam um recorde de 29 milhões de tonelada.s nest.e ano, segundo a. Abiove (Associa-

ção Brasileira. clãs Indúst.ria.s de Óleos Vegetais), cont.ra. 28,5 milhões em 2009.

A dissera.ação possui OIK.ros 4 capítulos, além dest.e. No capít.ulo 2 é realizada. uma bie'çe

revisão lit.etária a. res])eit.o de alguns processos que afet.am o desenvolviment.o do cult.iç,o cle

soja., e um bre\'e leç'anr.ainento sobre os estudos iefeient.es à ]net.oclologia que será. ut.ilizacla no

t.iaballlo, que envolve métodos de aná.lides de agrupament.os. No capít.ulo 3 t.emos a. descrição

dos dados e da maneira como forram utilizados para a realização da a.nálise de a.grupo-ment.os

e ])ost.erior modelagem. O capít.ulo 4 a.present.a. os iesult.idos da aná.pise de agrupament.os e

a.s comparações dos modelos usuais com a. metoctologia ])iopost-a. por nós. As conclusões e

l
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discussões finais encont.ram-se no Capít.ulo 5. Finalmente, nos apêndices, encont.ram-se as

saídas e os progra-ma.s utilizados lio pacote R(The R Foundation for Statistica! Gomputing:

version 2.6.1) de referência para a aplicaçã.o da metodologia proposta nest.e trabalho.



Capítulo 2

Revisão literária

Será apresentada a seguir uma breve revisão literária para familiarizar o leitor a respeito

dos principais conceitos e de processos que afetam o desenvolvimento do cultivo de soja.

A segunda seção deste capítulo apresentará uin levantamento sobre os estudos referentes

à metodologia de análise de agrupamento que será utilizada no trabalho.

2.1 O cultivo na sua produção

Nesta seção, serão expostos os principais conceitos de evapotranspiração que utilizaremos

como variáveis nas análises estatísticas.

A água disponível no solo é um dos favores mais importantes na produtividade vegetal,
pois esta envolvida diretamente nos processos metabólicos vitais da planta (fotossíntese e res-

piração), portanto, a deficiência hídrica pode levar a planta a uma diminuição considerável
na sua produção, pois nas condições em que a transpiração é maior que a absorção, ocorre

a redução do conteúdo de água na planta com consequente diminuição no seu potencial pro-

dutivo de grãos. No caso de não haver disponibilidade de água no solo, isto acarretará o

déficit hídrico na planta (Bergamaschi, 1999).

Segundo Nloraes (1998), as exigências hídricas das culturas e a sensibilidade ao déficit
hídrico variam ao longo do ciclo vegetativo. A quantidade de água que uma cultura consome

durante o seu ciclo, sem restrições hídricas no solo depende, basicamente, das condições

que determinam a demanda evaporativa da atmosfera e das características da cultura. Em

culturas anuais podem ocorrer grandes variações na taxa de euapofranspÍmção (perda de

3



4 CAPITUL02. REVISAOLITERARIA

água do solo por evaporação e perda de água da planta por transpiração), dependendo do

período de desenvolvimento em que se encontram as plantas. O conhecimento dos períodos

críticos durante o ciclo de desenvolvimento das culturas, ou seja, os períodos de máxima

sensibilidade ao favor água, serve como ferramenta tanto para a tomada de decisões relativas

a um eficiente uso da água, como para previsões de rendimento de safras.

vapotranspiração

JrãtlstJiíacáo
das arvores

Transpiração
Ja granaa

Figura
2008.

Exemplo de um sistema de evapotranspiração Adaptada de HowstuRworks

Sendo assim, entender o consumo relativo de água da planta analisada, soja no caso, é

fundamental para entender o seu processo de desenvolvimento. Assim, a evapotranspiração

é uma importante variável por representar a complexa interação entre a planta, o solo e

a atmosfera. O processo de evapotranspiração é dependente da energia disponível para a

mudança do estado físico da, água, condicionado, portanto, à radiação solar. Os principais

elementos meteorológicos que afetam a evapotranspiração são a radiação solar, temperatura

do ar, a umidade do ar e a velocidade do vento (Matzenauer, 1999).
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Por acreditar que é import-ant.e, a fim cle es])c(ificai e ttnificai a notação e a. t.erminologia

utilizada, abaixo seguem os conceitos de eva.pot ianspilação que litiliza.remos:

- Euapotzanspíraçâo real (E7'R): A e\.'apotranspiraçã.o leal é aquela. que ocorre numa su-

perfície vegetada, independent.e de sua área., de seu ])ort.e e das condições de umidade do

solo (Pereira et a1, 1997).

- .Euapotranspãzação de rc/erêricáa (ETo): a taxa. de evapot-ranspiração cle uma superfície

ext.ensa de gramínea. verde, como exemplo o capilli, con:l altura. tulifoime de 0,08 a 0,15m,

cobrindo completamente o solo, em crescimento ativo e sem deficiência de á.gua no solo, é

definida como evapotranspiração de referência (Doorelnbos and Pruitt, 1975).

- -Euapotranspárução máxima (-8Tm): a. evapotia.nspiração má.xima. é a perda de á.gua por

evaporação e por transpiração para a at.mosfela. de uma cultura. em qualquer fase do ciclo

de desenvolvimento e sem deficiência de água no solo. A evapotranspiração máxima da
cultura de interesse pode ser relacionada com a evapot.ranspiração de referência, at.revés de

um coeficiente denominado coeficiente de cultura (Kc), definido como:

Kc= ETlit.,''ETo

O coeficiente Kc varia com a cultura e com o período de desenvolvimento que ela se
encontra (Doorembos and Pruitt, 1975). Existem diferentes t.abelas com valores de Kc, o

que pode resultar em diferentes resultados (N'tendes, Vasconcellos e Kat.o, 2008).

A quantidade da. radiação solar que alcança a su])erfície (to solo diminui com o desen-

volvimento da cultura e com o sombreamento cada vez maior da. área de solo. Conforme . no

início do crescimento vegetativo, a á.gua é perdida piedonlinant.ement.e por eva.porá-ção da su

perfície do solo, mas uma vez que a cult.ura. estiver bem desenvolvida e cobrir complet.amente

o solo, a. t.ranspira-ção se torna o processo principal: est.e processo é ilust.lado na Figura 2.1.

A cont.ribuição da evaporaçã.o e t.ranspiração ao longo cto ciclo cle uma cult.ura é demost.ra.da

em relaçã.o ao índice de área foliar da. cult.ura., segundo o a.ut.or, no inicio do desenvolviment.o

da cult.ura quase 100% da evapot.ranspiração é devido a. evapoiaçã.o, en(quanto na fase cle

reprodução mais de 80% provén} da t.ranspiraçã.o. Isto pode sei ent.endiclo observa.ndo a

Figura. 2.2 adapt.ada de Food e Agricultuie Osga.]lizat.ion of t.he Unit.ed Nat.tons (FAO).
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Figura 2.2: Distribuição da evapotranspiração em evaporação e transpiração durante o
período de crescimento de unl cultivo anual. Adaptada de FAO, 2006.

Para a cultura de soja, IK,latzenauer, Barni, Machado & et al (1998) verificaram que o

período com maior consumo de água ocorre entre o início da floração e o início de enchimento

de grão. Segundo estes autores, o ciclo de desenvolvimento da soja pode ser dividido em
quatro períodos fenológicos, sã.o estes:

1. 0 primeiro período compreende da semeadura até vinte dias após a emergência, coin-
cidindo com a primeira folha trifoliada desenvolvida, denominado período de estabele

cimento da cultura (Fase l).

2. O segundo período compreende de vinte dias após a emergência até o início da floresci-

mento, denominado período vegetativo da cultlua (Fase 2).

3. O terceiro período compreende do início do íioresciment.o ao início do enclliment.o dos

grãos, denominado período reprodutivo da cultura (Fase 3)

4. O quarto período compreende do enchiment.o dos grãos at.é a. maturação fisiológica

denominado peiíoclo de matura.ção de grãos (!a cultura. (Fase 4).

Estes períodos est.ã.o esqliematizados na Figura. 2.3

2.1.1 Modelagem do rendimento de grãos de soja
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Figura 2.3: Períodos fenológicos de uin ciclo de cultura de soja. Adaptada de Costa, 1996

O entendimento da resposta da planta à determinada condição climática ou de manejo da

cultura, tem gerado a necessidade de modelos específicos para a agricultura. Segundo Acock

& Acock (1991), os modelos de crescimento e desenvolvimento de plantas são elabora.dos

com a finalidade de planejar e gerenciar a produção agrícola.

Os modelos de cultura podem ser classificados sob diversos pontos de vista. Neste tra-

balho estamos interessados em modelos matemáticos empíricos, também conhecidos como

modelos estatísticos. Ein Nishijina (2004) o leitor poderá encontrar maiores detalhes sobre

outros tipos de modelos, por exemplo, os modelos físicos basecados ein representações físicas

dos complexos processos reais, amplamente utilizado no campo da engenharia.

Conforme Nishijma (2004), os modelos empíricos, são simplificações do sistema contendo

poucas variáveis, estes modelos descrevem o comportamento da planta se baseando direta-

mente no plano da planta. Muitos dos modelos de previsões em função do clima são empíricos.

Como já foi mencionado, o rendimento das plantas depende principalmente dos processos

de fotossíntese e respiração. E esses processos são diretamente relacionados cole a espécie

vegetal, nutrição da planta, energia disponível, população de plantas, de plantas daninhas e

parasitos. A evapotranpiração real é dependente dos lnesinos atributos e processos, ou seja,

está diretamente relacionada com a espécie vegetal, nutrição da planta, energia disponível,

população de plantas, de plantas daninhas e parasitos. Portanto, segundo Dourado-Neto,
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Garcia, Fancelli & et al (1999), é adorada a hipótese de que o rendimento pode ser pre-
visto satisfatoriamente a partir da estimativa da evapotranspiração, deficiência e excedente

hídrico, possibilitando fonnar um modelo de predição de rendimento. A relação funcional

entre o rendimento agrícola (y) e os diversos fatores de produção pode ser representada por:

V = Y ÇEn,ergict. C0'2 . F{'20 , Nutrientes . 0'2 , Nlã,cloorganá,smas. Doe'nuas . Praga.s

Ervas dan'incas , etc. )

e, considerando que a evapotranspiração real (E7'R) depende dos mesmos favores obtém-se
flllP'

ETR = ETR ÇE'n,erg'lo. . CI0'2 . H'20 . Nutrientes . 02 . Nlã,croo'rgctnl,senos . Doenças , Pra,gas

Ermas dan nuas . etc.~l

Portanto, para estimar o rendimento (Y), adota-se a hipótese

}''
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Modelo de Doorembos e Kassan

Um dos modelos ma.is difundidos na lit.era.tura. é o modelo de predição relativo de reilcli

mento proposto por Doorembos & Kassan (1979), dado por:

:çL-i [i-;;l:1-0 +õ*t;;i;lJ,
Em quc

y: rendimento da cultura.;

ym: 120% do rendimento máximo da cultura observado nos últimos 5 anos

Õ: o coeficient.e angular da regressãol

ETR: a evapotranspiração reall
ETm: a evapotranspiração má.xima.

Note que se ETR = .ETm então o rendimento da cultura é o rendimento máximo

Modelo de Jensen

Con-to o déficit hídrico causa efeitos diferenciados em função do período de desenvolvi-

mento da planta, Jensen (1968) incorporou este aspecto no seu modelo. O modelo de prediçã.o

do Jensen considera a sensibilidade da planta ao déficit hídrico para cada fase do seu ciclo

de desenvolvimento vegetativo da seguinte forma:

á -ü (=):*', (2.2)

Em quc

tl--: o rendimento relativo de grãos em um ano agrícolasy rJ} \-/

ETR: a. eva.poria.nspiração real;

.Z?Tm.: a. evapot-ranspiração máxima;

Àí: a. sensibiliclacle relativa da pla.nt,a ao déficit hídrico no i-ésimo período fenológico de cle
senvolvimento;

Lembrando que a sensibilidade relati'ç'a da planta ao déficit hídrico está diretamente rega
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cionada coma necessidade de água daplanta, ou seja, períodos de maior sensibilidade podem

acarretar baixo rendimento do cultivo por falta de água, ver (Kipkorir and Raes, 2002) ou

(Fontana et al. 2000).

O modelo de Jensen (2.2) é o modelo de predição no qual foi baseado este trabalho.

Berlato (1987), estimandoa evapotranspiração máxima, constatou no Rio Grande do Sul

a boaqualidade de predição do modelo de Jensen emrelação a outros modelos de predição

de rendimento mais complexos ou para os modelos estatísticos empíricos que incluem mais

variáveis meteorológicas, tais como déficit hídrico, temperatura máxima, temperatura mí-

nima e umidade do ar.

Maiores detalhes sobre os modelos existentes podem ser encontrados em Moraes (1998).

2.2 Métodos estatísticos: Análise de Agrupamentos

Análise de Agrupamentos é o nome dado a um conjunto de técnicas utilizadas na iden-

tificação de padrões de comportamento em banco de dados através da formação de grupos

homogêneos de casos (Kaufman and Rousseeuw, 1990), ou seja, encontrare separar objetos

em grupos similares. Em Souza (2007), o autor cita como exemplo aclassificação cientí-

fica da tabelaperiódica, onde os elementos aparecem agrupados segundo suas propriedades

químicas e físicas. Quanto mais caracteristicas comuns podemos observar mais díficil pode

se tornaraclassificação.

Umconceito fundamental nautilização das técnicas de análise de agrupamentos é aes-

colha de umcritério que meça a distância entre dois objetos, ou que quantifique o quanto

eles são parecidos. Essa medida é chamadade coeficiente de parecença e pode ser divi-

dida em duas categorias: medidas de similaridade e dissimilaridade, sendo que nestaúltima

quanto maior o valor observado menos parecidos (mais dissimilares) serão os objetos. Há

um grande número de coeficiente de parecençana literatura, como por exemplo: distância

de Mahalanobis, distância de Minkowsky, distância. euclidiana, etc. Consideremos a dis-

tânciaeuclidiana n-dimensional entre duas observações n-dimensionais, como exemplo, seja.

P = (papop)'eQ = (qq...) temos que adistância entre as duas observações

d(P,Q) é dada abaixo:
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d (p, Q) (P- q.)' + ... + (p« - ç.y. (2.3)

Caso o leitor queira se aprofundar neste asstmt.o, sugerimos a Bussab et al, 1990

Pala aplicação da análise de agrupamentos precisamos t.ambém escolher o critério de

parecença. (algoritmos utilizados na formação dos a.grupo-nJentos), vejamos que critério de

parecença difere de coeficient.e de parecença, já. que nest.e últ.imo falamos de parecença ent.re

objetos. Há muitas maneiras de definir os algorítlnos que dão origem aos grupos, sendo que

a maioria dest.es podem ser classificados en} duas grandes famílias de métodos: hierárquicos

(vizinho mais próximo, Ward, vizinho mais longe, entre outros) e de partição (por exemplo,
k-médias e k-medóides).

Por sua vez técnicas hierá.rquicas podem ainda. ser subdivididas em dois tipos: agZome

rafãuas e divisivas. As aglomerativas por meio de uniões sucessivas dos n objetos, vão sendo

obtidos rz 1, n -- 2,...,1 grupos, ou seja, até reunir todos objetos em um único grupo. As

d visadas, partem de um único grupo, e por divisões sucessivas vão sendo obtidos 2, 3,..., n.
grupos. O que caracteriza estes processos é que a reunião de dois agrupa-mentor numa certa

etapa produz um dos agrupamentos da et.apa seguinte ou superior, caracterizando o processo

Itierárquico (Bussab et al, 1990).

Os métodos de partição, em geral, procuram dividir os dados em grupos com alta ho-

mogeneidade interna e diferentes entre si, portanto est.as técnicas exigem medidas sobre a

qualidade da partição produzida. O uso dos métodos de part.ição t.ambém pressupõe o co-

nhecimento do número k de partições desejadas. Nesta dissertação o mél;odo empregado foi

o método das k-médias, para mais informações sobre outras técnica.s de análise de agrupa-

ment.os assim como crít.érios cle parecença., o leít.or pode consultar, por exemplo, Kauflnan

& Rousseeuw (1990).

O crit.élio empregado pelo mét.odo das k-média.s está baseado na solila. de quadrados

residual, inspirado na part.içã.o da. soma. cle quacliaclos t.ot.al de unia. aná.lide de variância,

dado por:

SQT= SQE-FSQn

em que SQr denot.a. a soma de quadrados tot.al, SQZ a soma. de quadrados ent.ie grupos e

SQ.O a soma de quadrados dent.re grupos. Nest.a partiçã.o, S(?-Z,) mede o grau de homogenei-
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clave interna. dos grupos, enquanto S(i2.8 mede o grtlu (le her.eiogeneidade ent.re os grupos

Suponhamos k grupos e consideremos o grupo .7 ('olho exemplo, no qual j :: 1, ..., k e n.j

representa o número de elementos do grupo .j, então })octellios denotar o centro do j-ésimo

grupo como õ(.j), que é definido como o vetou de médias das coordenadas de seus membros.

Definindo cada á-ésimo element.o do grupo .j como o(.j)j, com { = 1,...,n..j, t.emos que a soma

de quadrados residuais dentro do J-ésimo grupo será:

SQn(.j));õ(.j)) o(.j).-õ(J):)',
{-]

com, o(.j) -(o(J):, .... o(j)«l e

n'J

l2.4)

(2.5)

nj n.j 'nj

õ(.j) x(}l:(o(.j):, >1:('(.J),. ..., }:('(j):):,(2.6)
J {=1 á::l Í::l

Com d2 representando a soma do quadrado da dista.ncia. Eticlidiana da observaçã.o á, do

grupo j, ao seu centro. Assim para a pa-rtição toda, a soma cle quadrados residual será:

SQ l:(se-o(.j)). (2.7)

Assim quanto menor S(l?-D, maior será SQ,E e, consequentemente melhor a partição.

#

]J

O critério de seleção é a escolha do agrupamento com menor SQZ). Para. inicia.r o pro-

cesso é necessário escolher o número k de observações que serão pontos de partida, cha.madas

sementes. Escolhido k, como poi exemplo Ã;=2, o algoritmo t.esta. todas as combí-nações possa

veia de sementes dois a dois, fazendo com que o processo seja dependente apenas da escolha

de k. A partição inicial é obtida a partir das distâncias ent.re cada. observação e as sement.es.

Assim, cada. observaçã.o pertencerá ao grupo com a sement.e mais próxima. Para. invest.içar

se existem partições melhores, pode-se observar a. dist.anciã. eJltre cada observaçã.o e os cen

tróides dos grupos, ca-se exista alguma observação que est.á mais próxima. ao centróide de

out.ro grupo, nota-se que a partiçã.o pode ser melllorada, e t.al observação deve sei alocada

no grupo com o centróide ma.is próximo.

2.2.1 Escolha do número ótimo de grupos

A escolha do número ót.imo de grupos a serem fonnados na aná.lise de agrupamentos é um
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problema difícil e exist.em poucas propost-a.s para- solucionar est.e problema. Nest.a. dissertaçã.o

foi ut.i]izado um índice (-D]7Cb), baseado na. diferença. de entropias condicionais, proposto
poi Souza (2007), a. seguir teremos uma breve revisão do método.

Considere .4 o conjunto dos índices de uma. amostra. de 7z observações e r variáveis. Seja o

agrupa.merlt.o C uma. pari-ição dos indivíduos de .A em Ã grlipos, C'] ,. . . ,C'K, cada um com nA:

element.os, n.k ? 1, k := 1, . . . , /(, tal que C'i n (il :: ü, í,.j = 1, . . . , K,ã # .7 e Ux : C'i; = .,4.

Sob as nleslnas rest.rações, considere ainda. uma segunda partição C'' de ,4, com /T' grupos,

cada uin com nl;, elementos, nx;, ? 1, k' = 1, . . . , /T', e .If e .7(' podem ser diferentes.

Se C' e C'' são diferentes agrupamentos de uma amostra, com /í e ](' grupos, respec-

t.i\amente, então a entropia do agrupamento C (-H (C')) e a entropia conjunta de C e C''
(-H ( C', C'')), podem ser definidas pelas seguintes expressões, respectivamente:

E< . }<

XK)-Epwi.gü;i - wi.g]p w]. (2.8)

K K

H(C', C'') - - )l: )l: P(À, A') log IP(t, k')l ,
#::l #/=l

(2.9)

onde

(2.10)

(2.1 1)p (k, k') - c''PÇ?EI . zlw

A equação (2.10) represent.a. a probabilidade estimada clo ponto soro.eado pertencer ao
grupo C'k. Dest.a maneira, o experiment.o descrit.o acaba por definir uma va.Fiável aleat.ária

cliscret.a com /ç. valores possíveis e associada ao agiupament.o (llr. Raciocínio idêntico é válido

pala o a.grupo-nlent.o O', com nk sendo subst.ituícto ])or n.x;, em (2.10). Notemos que P (k, k')

represent.a. a challce do indivíduo soft.eado pert.ei)cer sinlultanearllent.e a C'i: e C'É,, e cuja
fóllT)ula é da.da por (2.11). A expressa.o (2.8) foi originalmente propost-a. por Sllannon &

Weaver (1949). Ela mede a. quant.idade média. de inforlnaçã.o da. variável aleat.ária acima

descrit.a. com relação a. C', enqua.nt.o a. expressão (2.9) mede sililultaneament.e a. quant.idade

média de informação das varia't'eis (:e C''. Podemos notar também que a ent.ropia conjunt.a
é simét.rica, ou seja, temos:
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nçc,c'b

Então define-se a entropia condicional ( C''l C') como

H ( c' l c:')
K

>ll: p (k') H ( CJ l k')
b/=l
K' ( K

>: p(k') 'l - }: p(tlk') i'g ip(klt')l
k/=1 L k=l

K K

- >1: }: p(k, k') i'g ip (klk')l ,
h::l k/=l

(2.12)

onde P (k k') é a probabilidade estimada do ponto sorteado pertencer ao grupo (:k dado

que ele pertence a Ck,

A expressão (2.12) é interpretada como a quantidade média de informação que ainda
resta para comunicar (y dado que C'' já é conhecido. É direto ver que se C' e C'' forem

independentes, (2.12) se reduzirá a (2.8).

Pelo fato da entropia conjunta ser simétrica e utilizando a regra da cadeia Manning &

Schütze (2003), tem-se:

H'(C',C'') H'(C'',C')

x(c)+x(c;'lc) - x(c')+x(alo') (2.13)

Assim

H (o) - .H ( c'l c') H (c') n' (c''l c') (2.14)

A diferença. expressa em ambos os lados da. igualdade (2.14) é cha.mada. de án/arma,ção

mútua ent.re C' e C'. Ela é a reduçã.o obtida na incerteza da variável aleatória associada a

C'(C''), uma vez conhecido a. que grupo de C:'(C') pertence o indivíduo sorteado, ou seja,
quanta informação contém uin agrupamento a. respeito de out.ro. A informação mútua é

denotado. por / (CJ, C'') e pode ser expressa- da. seguinte maneira:

.r ( c', c'') H (C') H (C' C'') (2.15)
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A Figura 2.4 apresenta. o diagrama de Velln. pala. facilit.ar a nossa compreensão com
respeit.o aos coiiceit.os relaciona.(los.

H
/

Figura 2.4: Relações entre as ent.copias das pari-ições C' e C'' e sua. informa.çã.o mút.ua
Adaptada de Souza, 2007.

Uma maneira de compaiaimos os agrupa-ment,os formados é apresentada em Nleilã (2002),

onde a autora apresenta um índi(e de coin])oração, chamado de variação da informação (VI),

dado pela seguinte expressão:

}''-r(C, CT') - -#(CI cr')+ H( C''l C') H ( C') + .H ( C:') 2 -r (C, C'') í2.16)

y/ ( a, C'') dá uma. n:cedida. da. variaçã.o t.ot.al da. informação induzida pelos agrupa-mentos

Cy e (7' com respeito a .4. Além disso, em uma mudança do primeiro para o segundo agru-

pamento, ela ta.mbém permit.e que se quant.ifique quant.a. informação sobre C' será perdida e

qua.nta informação sobre C'' será ganha, a parir das suas respectivas entropias condicionais.

Na figura 2.4 ela seria represent.ada. pela soma. das duas á.reis cinzas.

Utilizando-se dos conceitos apresent.nãos, Souza (2007) propôs um novo índice (d-#(IJk),

baseado na diferença das ent.copias condicionais, para a. compaiaçã.o e escolha do número

ótiino de grupos. O índice dH(.Jk avalia. uma iliedida. de ergo do agrupa-mento CA; (quando est.e

possui /f grupos, onde esta medida. de oiro é expressa por meio das entropias condiciona.is:

d.HC'k (c'k.-.z c'x:) -H(C'kjC'X;..Í)j x H (c'k) . pa:a Ã: K'. (2.17)

Segundo Souza. (2007), há. uma. heurística. est.at.íst.íca sob a. qual d.HC'À; seria nlonót.ona

decrescente a medida. em que k aument.asse, e a partia de um cert.o ])ont.o o decaimento

reduziria bruscamente e d.r/C'k formaria. uln "cot.ovelo" . Segundo essa heurística, a localiza-

ção do cotovelo indicaria o numero ót.imo de grupos. A deternlinaçã.o do cot.ovelo é feita
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encontrando-se o valor Ã para- o qual (2.17) é mínimo, ou seja

'«(À) -«!« I'"wl, ~-:, K (2.18)

Assim como na. estatíst.ica Gap proposta por Tibshira.ni, Walther & Hastie (2001), o

índice d.17Ck também privilegia a escolha do menor k. Para tanto, uma penalização foi im

posta multiplicando-se as diferenças de entropias condicionais peia ent.ropia de C'k, uma vez

que est.a última é uma medida de incerteza crescente quando se aument.a. o número de grupos.

Para melhor visualizarmos o que foi descrito podemos observar a Figura 2.5

2 3 4 5 6 7 8 9 10
k
lb)

k
ja)

Figura 2.5: (a) apresenta d-HCk para o caso com t.rês grupos e (b) mostra a. mesma medida
pa-ra quatro, com os pontos maiores indicando os respectivos mínimos (Adaptada de Souza,
2007)

Por meio de estudos de simulação, Souza (2007) verificou um bom desempenho desta

metodologia em compa-ração com os métodos da silhueta. (ver por exemplo, Rousseeuw,

1987) e da. estat.íst.ica Gap.

Para mais det.alhes sobre o conceito de variaçã.o da. informaçã.o, ent.ropia e entropia conde

cional, o leitor pode consult.ar Nleilã. (2002) ou Nlanning & SchÍitze (2003).



Capítulo 3

Materiais e Métodos

A geração de iendimelatos de grãos de soja foi baseada no modelo de pre(lição do rendi-

mento de Jensen (2.2), este modelo incorpora as estimativas da. evapotranspiração rea.l, a.
sensibilidade ao déficit hídrico, evapotranspiração máxima e o rendimento relat.ivo de grãos
em um ano agrícola.

A estratégia metodológica desenvolvida neste trabalho, consistiu na adoção de va.dáveis

indicadoras para o modelo de Jensen, estas variáveis indicadoras referen-se a. grupos de mu-

nicípios do estado do Parada que possuem semelhança.s quanto às seguint.es variáveis climáti-

cas: temperatura mínima, temperat-ura média, temperatura máxima, precipit.a.ção pluvial

máxima e acumulada- Pala a formação dos grupos foi uti]izada a metodo]ogia de aná.pise de

agrupamentos com o método das k-médias, onde o número de grupos pré-esta.belecido foi

encontrado utilizando a estatística d-Hak. A adoção citada acima. configura a abordagem
inovadora adorada.neste estudo.

3.1 Material

Os dados de evapotranspira-çã-o real (ET-R) e evapotra-nspiraçã.o de referência (.ETo)
focam obtidos, a.t.revés das redes de colete do SIN'IEPAR (Inst.itut.o Tecnológico Sll\IEPAR.,
empreendimento t.ecnológico que tei)l por finalidade consolidar uma. infra-est.rut.ura. física e

l-ruma.na. para o proa'imento cle informações (dados e previsões) de nat.ureza meteorológica

clo estado do Paraná), no período de 01/03/2002 a 18/09/2009 para. 38 est.ações, sendo
que os dados de -8To são calculados pelo método de Penman l\'lont.eith (Allen et al, 1996).

Apart-ir dos dados de .ETo podemos calcular a evapot-ranspiração máxima (-ETm) poi meio
do coeficiente de cu]t.ura. ](c, os valores de -Kc por decêndio após a emergência pa.ra- o cult.ivo

17
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cle soja poderll ser encontrados em Allen et. al (1996). Já as séries históricas das safras de

se.ia de 2003 a 2008 fofa.m obt.idos no Inst.it.ut.o Agronómico do Paraná (IPPAR).

1.4

1.2

l

.3 0.8

:g 0.6

0.4

0.2

D

p q p $ g g B l$ 1g

lilás após em etgência

Figura 3.1: Valores de Kc por decêndio após a emergência para o cultivo de soja, Allen et
,1 (1996).

O banco de dados ainda. contém as séries históricas diárias das variáveis temperatura e

precipit.ação pluvial desde l de janeiro de 2002 a 31 de dezembro 2008, para 37 estações da
i-ede do SIMEPAR.

3.2 Variáveis indicadoras

Lembremos que o modelo de Jensen considera a sensibilidade ao déficit hídrico (Ài), e

segundo l\,latzena.uer et al. (1998) podemos adot.ar 4 diferentes períodos fenológicos ({ -

1, ...,4). Assim, para cada ano agrícola, os municípios foram agrupados de acordo com o
período fenológico, por exemplo: para a safra de 2003 foram realizados 4 agrupamentos,

cada agrupament-o correspondendo a um período fenológico.

É conhecido que cada regia.o produtora de soja inicia o seu plantio em datas diferentes

tema da. out.ra, e que as dat.as de plana.io variam entre out.ubro e dezembro, mais dera.lhes o

leia.or poderá. encont.al ein (Fiel.z e Rangem, 2008) ou (Farias et al, 2001). Pata que pudesse-

mos formar os a.glu])amena-os foi necessário considerar uma dat.a. específica. fixa para o início

do plana.io. A data considerada foi l de novembro, pois segundo alguns registros do Boletim

Diário DERAL - SEAB (Secretaria da Agricultura e do Abasteciment.o do Paraná), para o
caso cla soja, aproximadament.e 80% dos produtores plantam no período entre 21/10 e 20/11,

sendo que aproximadamente 50% deles plantam at.é 01/11. Assim podemos considerar os
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dados de temperatura. e piecipit-açã.o pluvial nos 150 dias correntes a pa.rt-ir dest.a data, ou

seja., período suficient.e pala desenvolviment.o complet.o da. soja (conhecido como ciclo t.ar-

dio), sendo que esses 150 dias correntes foram divididos dentre os períodos fenólogicos. Os

20 dias iniciais foram considera.dos período de estabelecimento (fase 1), os próximos 50 dias

o período vegetativo (fase 2), os próximos 40 dias o período reprodutivo (fase 3) e os últimos

40 dias o período de matuiaçã.o (fase 4) (ver Figura 2.3).

Vale lembrar, como cit.ou Toshiu Nishijma (2004), que os t.rabalhos que utilizam dados

divulgados oficialmente poi órgã.os relaciona.dos com a produção agrícola possuem limitações
devido a estes valores incorpora-rem incertezas inerentes aos rendimentos da cultura obtido

e declarados pelos produtores de uma legião nos valores divulgados pelos orgãos oficiais.

Como neste caso, já que o termo do rendimento do modelo de predição é representado pela
ie[açã.o entre o rendimento obtido na safra ein aná.pise e o rendimento máximo verificado no
período considerado.

A implementação da metodologia proposta requiriu tratamento de vários bancos de dados

até a obtenção de uma base apropriada.

As Tabelas 3.2 a 3.4 apresentam como foi a estrutura. original do banco de dados. Sendo

que a Tabela 3.2 representa a estrutura das variáveis climáticas e de evapotranspiração,

onde em cada coluna temos as observações para cada uma das 38 estações desde 1/1/2002
a 31/12/2008. A Tabela 3.3 apresenta as informações da estação de colega realizada pelo
SIN,IEPAR.

Figura 3.2: Est.rutura. do banco original de dados

Para. a realização da anÉilise de agrupamentos, as variáveis temperatura. mínima (tmin)

temperatura média. (tmed), temperatura. má.xima (t.mxx), precipit.ação pluvial máxima (pp

DATA ]{235[1E]58 X2351 g97 }<2351 998 }Q351 g9g
]/3&2[JE12 4.6E3 4.23 4.35 4.61
2nnDÜ2 3.52 3.5B 2.5B 3.15
3/3/2[FLn2 4.93 4.52 3.55 4.51
4/3/2ili]2 5.17 4.7Õ 5.42 5.[]9
5.'3/2[JE]2 5 4.75 5.B7 4.913
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Figura 3.3: Estrut.ura do banco Oligillal de dados (continuação)

2500.a3 3470.96 3470.96 3470.98

4113700 43343 38550 35000 40000 4CiOÜ0 40CiC0 350CI.QD 2341.61 2350.CI) 1860.89 3463.92 3470.98
41152a] 24(n0 24m0 25300 23200 2290Ü 23500 3239.21 1977.84 24a3.[n 3273.% 3272.55 3346.91

4101408 13500 14500 16100 156ao 1710ü 163[0 291B.78 170i,07 2760.CD 1992.99 2843.98 B50.m
410550B 10500 15aD la)00 '18000 13ru5Ü lloci0 3350.0CI 1985.4CI 2720.00 163B.55 3100.0a 3471.«)
4112aD 7500 9acD 14000 ilooo 13100 125[0 3ao.oo 1998.80 2850.[D 1997.98 3247.81 3c63.82

Figura 3.4: Est.rut.ura. do banco original de dados (continuação)

max) e acumulada (ppacum) foram calculadas em períodos de 5 dias correntes. A Tabela
3.1 serve como exemplo para o primeiro ])eríodo fenológico (fase 1) de um a.no qualquer, pois

o mesmo procedimento foi realizado ein t.odos os períodos fenológicos e a.nos que o estudo

compreende.

De modo a facilitar a. compreensão clo leitor, pensemos na va-riável tmin, para o agrupa-
mento de um ano qualquer. Foi verificada. a temperatura mínima de cinco dias consecutivos,

isto é, de cinco em cinco dias. Assim como o desenvolvimento teórico da planta. ocorre em

150 dias, esta variável da origem a 30 novas variáveis relacionadas, sendo que dividindo por

período fenológico temos: 4 variáveis para a. fase 1, 10 variáveis para a fase 2 e 8 variáveis

pa-ra as fases 3 e 4.

Tabela 3.1: Exemplo para. o cá.lculo das \.'ariáç'eis utilizada.s na. análise de agrupament.os

Fase l (ano) período no qiia] se obseivaiá a valiáve]
í7ííã5/it 6/11a.]O/]] ]]/]l a15/11 16/11 a20/11

iiüiii(í) tnün(2) tnün(3) t.min(4)
tnled(1) t.nle(1(2) tmed(3) tnlecl(4)
t«-ax(1) t«:mx(2) t--:u(3) t-,nx(4)

ppnla-x(1) ppinax(2) ppnlax(3) ppniax(4)
ppaç!

tnlin
tnled
tmax
ppmax
ppa-cum

CODIG0 COD SIMEPAP rüOWE
235Dn5E3 23aC]5üD2 CAi\riBA.nA -23 -5ü.0333 45D Ganhara 34/
2352066 23055226 PARAM\IAVA[ -23.CiB33 -52.43]3 48D Paranavai 147
2351997 231B51[Jg LONDRihjA -2].3 -51,15 5S5 L-3ndrina 283
235199a 23275159 1üAR[rJGA -23.45 -51.9E]33 57[] 1'4aringa 210
2352999 23395232 CIAhlORTE -23.6667 -52.5S33 49ü Cianorte 148
2353Q53 23445317 UhlUAFIAMA -23.7333 53.2::33 4E30 Umuarama 52
2351999 23515154 APUCARANA-23.5[]75 -51.5447 746 Apucarana 257
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Por exeinp]o, ]embranclo que o início do plant.io foi padronizado em l de novembro, t.emos

que tmin(1) corresponde a tempera-Lula mínima. observa.da entre os dia.s 1/11 a. 5/11. Dessa
maneira o corpo da Tabela 3.1 nos most.ra como falam observadas as variáveis climáticas

para a. fase 1. A variável precipit.açã.o pluvial a.cumulada. foi calculada somrando os valores

observados entre o período de 5 dia.s correspondente.

Após estes cálculos a. estrutura do banco de dados a])artir do qual se realizou o a.grupa-
mento é esquematizada como na Tabela. 3.5, foram criadas t,abelas com a mesma estrutura
pa.ra. cada ano e período fenólogico.

r

Coódiao munícinio Píçç VgX ]b; f?rçç M11 2b Plçç Mlx 3b
n350U8 0.6 0.8 12 1.4 0.6
w3s1997 0.2 7.8 4.4 0.2 11.0 e2 s2 0.2 17.3 is.3
nal090 z2 0.0 10.0 9.2 14.0 0.0 11.6 9.4 17.9 15.4
n351999 7.6 28.0 7.0 2.8 g.0 22 13.6 3.0 16.0 14.1
nB2066 7.4 2.8 4.6 23.0 10.8 2.8 7.8 :6.0 19.1 16.3
n352999 9.4 1.6 6.6 2.0 14.4 1.6 82 2.0 1a.5 16.3
X2353053 35.0 7.4 8.2 0.8 43.0 ?'.6 10.8 1.0 18.3 16.1
>2449066 24.2 Ü.0 46.8 7.4 24.4 0.0 58.0 9.4 18.5 15.5
>(24a9999 8.8 1.4 6.6 4.4 B.8 1.8 8.2 4.8 15.2 13.8

a)

tu
IL

Figura 3.5: Ba.nco de dados apartar do qual se realizou o agrupamento

Figura 3.6: Resumo das variáveis explicativas

Port.ant.o foram realizadas as análises de agrupamento, levandc-se em conta. as variá-

veis cit.idas acima para ca-da período fonológico e a.no, totalizando 4 agrupamentos por ano

durante 6 anos (sa.fias de 2002/2003 a 2007/2008). Est.es agrupamentos "criam"variáveis

indicadoras do grupo a-o qual o município pert.ence, segundo o período fenológico para cada

ano agrícola. Também foram construídos os agiupament-os considerando t.odos os períodos

fenológicos sinlult.a.neament.e, ou seja., ieferent.es apenas as safras cle soja. cle determina.do ano.

Assim incorporando as variáveis indicada.s ao modelo (2.2), temos o novo seguint.e modelo

Modelo de Jensen modificado

ETR/Etm
média

Fase l
desvio iladrão itlédia

Fase 2
llesvio padrão

Fase 3

lllédia desvio tla(irão média
Fase 4

desvio padrão
2Da3 2.3249 Ü.14Ü7 0.8Ü36 D.1672 0.7835 0.1408 1.3858 D.354B
20n4 1.7966 D.5971 n.B574 n.139B n.5278 0.2D55 0.8644 
2Da5 2.3990 D.6282 n.6564 D.1644 D.61S9 D.1761 n.6609 D.384]

  2.Ü490 0.3532 n.5835 D.1616 0.6255 D.2035 1.234B 0.2921
20D7 1.9752 D.5456 D.774a D.1949 0.6D2D O.QB7g 1.3538 D.3307
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.EZ.& l * (.A,.:ü':, (3.i)

onde, ..4jliJ : variável indicadora do agrupa-mento, pelo qual o .j-ésimo município pertence, no

á-ésimo período fenológico. E demais variáveis seguem definidas como anteriormente;

t

l:z-: o rendimento relativo de grãos no J-ésimo município em um ano agrícola.l

ETR: a evapotranspiraçã.o reall

ETm: a evapotranspiração máximas

Àí: a sensibilidade relativa da planta ao déficit hídrico no {-ésimo período fenológico de de-

senvolviinentol

'yi: vetor de coeficientes de ajuste para o i-ésimo agrupa-mento.

Aplicando o logaritmo em ambos os lados, de 3.hemos

(3.2)

para simplificar a notação retiramos o sub-índice j. O modelo 3.2 pode ser escrito da

seguinte forma:

'.,(á) B -} X \l,og ÇETRJET'rrÜ: -+ X2tog ÇETRJETwÜ, -} Xal,og ÇETRJET'rTÜ; -}

+ .x.zog (Er-R/Er«.). + '9- x .,4: + qe x .A, + +3 x .''ls + +a x .,'!4 + c, (3.3)

Dentre as estações do SINIEPAR e IPPAR, obtivemos 26 municípios com informações

necessárias à implementação do modelo. Sendo assim todas as análises a seguir foram obt.idas

para estes 26 municípios.



Capítulo 4

Resultados

4.1 Análise de Agrupamento

Vale iessalt.ar que o rnét.odo dHC pode ser utilizado por qualquer tipo de método de
agrupamento.

A Tabela 4.1 apresenta o nún)ero de grupos formados pelo método das k-médias, para
cada ano e período fenológico, ut.iliza.ndo o mét.odo dHC;

Tabela 4.1: Número de grupos fonna.dos pelo método das k-médias

Ano
2003

2004
2005

2006

2007

Fase l

3

12

10
6

3

Fase 2 Fase 3

4
5

10

3

Fase 4 sem fases
4

4

6
10

3
3

4

6

8
5

4

3

'/

3

3'/

Foi considerado tan)bén) o mét.odo hierárquico (Ligação média) que resultou no número

de grupos a-presentados na. Tabela 4.2:

Tabela 4.2: Número de grupos formados pelo mét.odo da Liga.ção Nlédia

Ano
2003

2004
2005

2006

2007

Fase l
2

9

8

4
2

Fase

5
9
3

2

4

9 Fase 3

2

4
9
2

Fase 4

5

sem fases
2

7
3

4
2

9

8

5
/
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A medida da varia.çã.o da informação VI (2.16) foi ut.ilizada para comparar os agrupamen

tos e ])ara poder observar se os agrupa-mentos formados diferem quanto ao período fenológico

e ano observado, len)brando que a variação da informação varia de 0 a 100%, en} que quanto

mais próximo de 100%, menos pa-recados são os agrupamentos formados, ou seja, ganho mais

informação ao passar de uin agrupamento ao outro. As Tabelas 4.3 e 4.4 mostram os valores

de VI para cada período fenológico e ano considerado.

Tabela Variação da informação segundo os períodos fenológicos por ano

..4no 2003 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Fase ] (7,28 0,21 0,25

Fase 2 0,23 0,31
Fase 3 0,25

Áno eO0,4 Fase 2 Fase 3 Fase 4
Fase 1 0,49 0,37 0,44
Fase 2 0,47 0,47
Fase 3 0,38
Ámo 2005 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Fase l 0,42 0,37 0,38
Fase 2 0,47 0,18

Fase 3 0,45
,.4no 2006 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Fase 1 0,2J? 0,30 0,23
Fase 2 0,23 0,21
Fase 3 0,23
..4no 2007 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Fase 1 0,26 0,33 0,12
Fase 2 0,36 0,30
Fase 3 0,36

Consultando as Tabelas 4.3 e 4.4, not.a-se que existe uma diferença entre os agrupamentos

formados, ou seja, que a VI está diferent.e de zero e porta-nto há um ganho na informação,

t.cinto quando compa-rados os a-grupamentos em relação aos períodos fenológicos como quando

comparados os agrupa-menu.os anuais mant.endo fixos os períodos fenológicos. Os maiores va-

lores de VI observados, dent.ro de cada cenário, foram assinalados em negrit.o para facilitar a

visualização. Podemos not.ar que os maiores valores de VI foram observados no ano de 2004

ent.re períodos fenológicos consecut.avos, fase l e fase 2 (0,49) e fase 2 e fa.se 3 (0,47). Est.e

fenómeno se repet-e também no ano de 2005 incluindo a VI entre o período fase 3 e fase 4

(0,45) . Esta. tabela indica. de alguma. maneira as diferenças entre as observa.ções das variáveis

nlet.ereológicas, segundo o período fenológico observado, e permite ident.ificar a existência de

municípios com característ.ices clilllá.t.ices diferent.es. Da mesma. forma na. Tabela 4.4 a. VI
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Tabela 4.4: Variação da infonnação segundo os anos por períodos fenológicos

finaliza a necessidade de considerar análises de agrupamento diferente todos os anos, já que
o ganho de informação é considerável. A maior VI observada foi no período fase 3 entre os

anos 2005 e 2006 (0,52).

Ainda com a intenção de obsevar os agrupamentos, foram contruídos mapas do estado
do Parara (Apêndice A - Figuras A.7 a A.12), onde os municípios utilizados neste trabalho,

foram coloridos conforme o grupo ein que pertenciam. As cores preto e azul, predominantes

nos mapas, referem-se ao municípios que não participaram deste estudo por falta de in-

formações. O fato interessante que se obserç'a nos mapas é que apesar dos agrupamentos

terem sido realizados com variáveis meteorológicas, os grupos não se concentram ein regiões

geográficas. Mas ainda, municípios que em um período fenológico pertencem a um mesmo

grupo, podem estar ein grupos diferentes em outro período fenológico.

Por exemplo, considerando o tino de 2003 em que se observou as menores variações da

informação no geral. Note que os 4 municípios da região sudeste, sinalizados na ampliação

da Figura A.7 na Figura A.13 no período fenológico l pertencem ao mesmo grupo. Nos
dois períodos fenológicos seguintes, se observa que alguns municípios permanecem no mesmo

grupo e outros não, porém no último período fenológíco, estes mesmos municípios pertecem
a grupos diferentes.

4.2 Modelo de Jensen Modificado

Utilizando o software R(2.6.2) foram analisados modelos lineares generalizados segundo

o modelo descrito anteriormente (Modelo 3.31, modelo de Jensen modificado. Nas análises

de alguns modelos a matrix X de observações mostrou-se singular dificultando a estimação

Fase .í 2004 2005 2006 2007 Fase 3 2004 2005 2006 2007
2003 0,45 0,40 0,26 0,20
2004 0,36 0,53 0,47
2005 0,44 0,42
2006 0.23

2003 0,30 0,48 0,17 0,34
2004 0.37 0.32 0.33

2005 0,52 0,36
2006 0.36

.Zhse 2 2004 2005 2006 2007 Fase 4 2004 2005 2006 2007

2003 0,45 0,26 0,27 0.3]
2004 0,28 0,42 0,50
2005 0.25 0.38
2006 0.28

2003 0.39 0.28 0.30 0.28

2004 0,38 0,38 0,40
2005 0.21 0.20
2006 0.21



26 CAPÍTUL04. RESULTADOS

de alguns parâmetros do modelo. Na Tabela A.l do Apêndice A, segue um exemplo da

saída do R para o ano de 2004, na qual notamos que as variáveis do modelo são compostas
pelas siglas X e gk, que representam, respectivamente, o logaritmo da razão entre ETR e

ETM para cada período fenológico e indicador do agrupamento formado pelo método das

k-médias, também para cada período fenológico. Por exemplo, Xi2004 representa a variável

relacionada a -ETR/.ETm no período fenológico l do ano de 2004. Por outro lado, por exem-

plo, gk220043 representa a variável indicadora do grupo 3 do segundo período fenológico do

ano de 2004. Logo, note que no modelo de Jensen, o número de variáveis depende do número

de grupos determinado para cada ano. No Apêndice B é apresentado uma parte dos progra-

mas utilizados desde a leitura do banco de dados ao ajuste

Como o método da ligação média apresentou o mesmo tipo de problema, ou seja, alguns

parâmetros ainda não conseguiam ser estimados para o modelo completo. Tentamos então,
outra alternativa, realocar o grupo no qual o modelo estava apresentando o problema de tal

maneira que o grupo fosse incorporado em outro grupo mais próximo, deixando de existir.

Abaixo segue um diagrama ilustrativo Figura 4.1. Porém esta alternativa não melhorou o
desempenho dos modelos, o que fez com que adotassemos os agrupamentos originais, ou seja,

o método utilizado para análise de agrupamentos escolhido foi o método das k-médias.

Figura 4.1: Diagrama ilustrativo de uma alternativa de agrupamento

Para a escolha do modelo adequado, inicialmente foi utilizado o procedimento passo a

passo (stop'wãse), que permite selecionar variáveis a partir de um conjunto inicial de variáveis

explicativas. por ser baseado nos p-valores, nem sempre o modelo encontrado é o melhor do

ponto de vista prático, em termos da interpretação das variáveis no contexto do problema,

portanto, o uso deste procedimento deve ser criterioso.
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Considerando os modelos finais ajustados pala cada ano, apelJas os lno(temos para. o a.no

de 2005 e 2007, apresentaram alguns poucos pa-râinentros não estio)?Idos devido a problema.s

de singularidade, sendo que estes para.metros não est.amados, nã.o illlpedeln o cálculo da ])re

visão do rendiment.o de soja. O problema de singularidade citado o(orrell em apenas a-lguns

dos grupos formados, sendo que estes possuíam a])ellas dois muni(ípios. fat.o que pode t.er

sido o mot.ivo da singularidade

4.2.1 Modelos Ajustados

Abaixo seguem os modelos de Jensen modiíicados ajust.ados poi máxima. x;erossin)ilha.nça

para cada ano, e também os modelos de Jensen (2.2), para que pudessemos comparar os

resultados. Com estes objetivos os valores ajllstados para o rendinlent.o foram comparados,

utilizando uma medida de erro quadrática (EQ), ou seja, para o modelo que incorpora os

a.grupamentos, por exemplo, foram somadas as diferenças quadráí.ices dos valores ajust.idos

pelo modelo e o valor observado. Nas Figuras de 4.2 a 4.6 são apresent.idas as estimar.iva.s

dos coeficientes do modelo de Jensen modificado, as estimativas, representa.das por (-), são
aquelas que apresentaram problema de singula.ridade já discutido ant.eriormente, para a

estimativa do rendimento de soja esses casos foram tratados como se fossem nulas.

Seja o erro quadrático médio uma medida. de qualidade da. prediçã.o clo modelo, temos:

.~. . E:4&dBz...$d' 26 x 4 (4.1)

Tabela 4.5 de Jenseniviecuuas ae n\vivi para os moaeios ae lensen moalncaclos e

nQM 2003 2004 200s 2006 2007
Jensenh,codificado 8691 12843 48 4360 5025

Jensen 25870 32317 20722 8637 1470'1



28 CAPÍTULO 4. RESULTADOS

Modelo final ajustado pai'a o ano de 2003

Est.in.üce

0.040'?5

-0.ZB41JI

-0.11347

0.0??2Ü

0.36474

0.24Ê87

-0.1Z056

D.03776

-Ü.09441

-0.22091

-0.32476

0.03041

0

0

0.

0

D

0

0

Ü

0

0

0

0

D

Et-z- ür t VBll.tQ

D.3SZ

2.9B6

Z.369

Ü.587

0.211

1.962

-l.D9Z

Ü.353

-0.598

-1.774

-2.424

0.33Z

Pr (> 1 t; l )

0.731]3

0. 010.5

0.Ü34D

D.5673

Ü. 8:36Z

0.0715

1].153B

0.294.5

Ü.S$D4

0.0995

1].0307

0.744B

t ]bt; er -: epC )

XIZ 0 1.i:3

XZZ iJÜ3

gk21 Z CiCi 3 2:

gkzzruü33

gkZ2:Ciü34

-gkZ20i]35

-3k220036

yk4Züü32

yk420Ü33

-3k4200=4

gk421i]035

gk4ZCii1:36

09847

IZZ:::3

1933S

leis?7

18591

11037

1051Z

124S3

13398

09146

Figura 4.2: Estimat.i'ç'a dos coeficientes do modelo de Jensen modificado de 2003

log (]L) - o, 047s - o, 294 x zog (-ETR/.Erm): +0, 2909 x zog (Er-R/.Erm)2+'?: x 'l' +ia x 'â'

(4.2)

comi 't2 = (0; --0.1131 --0.022; 0.3641 0.2461 0.210) e

'l'a = (0;0.037; 0.094; -0.220; 0.324; 0.030).
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Modelo final ajustado para o ano de 2004

E5tinEE e

-Ü.46=36

=td. Err :-r C vüllae

D. =ÜZ3.5 -2.Z:33

h- {> it l )

i].Ü414{ lbat} er C ePt li

X4ZÜD4

gk12D04=

yklZC)1]43

yklZOD44

gk120a45

gklZDü46

yklZOÜ47

gk12ü04B

gk12üü49

-;k12D041ü

-:k120Ü411

gk12:Di]41Z

D.26643

Ü.431ZI

Ü.1333Ü

D.159i]3

Ü.5?64S

D.D9Q2D

0.=31.58

D.ZS5D4

D.2634Ü

1]. Zti15S

?.954

1.479

D.54$

D.739

Z.C113

C]. DIZE +

D.164g

D.S947

D. 4741

0.D671

D.4B€11

n.239Ü3

D.B8:3Z9

0.4iJISB

n.515a3

D.IÜ6B$

D.03365

Ü.267Z3

D.19Z33

Ü.30693

D.Z109Ü

n.263Z4

D.ZIB97

0. 224:::6

0.3Ü346

l.B19

1.242

3.243

1.904

1.96D

D.4:37

].150

0.BZO

Ü.]J941]

Ü.2378

O.D446 +

Ü.lJ:311

i].Q737

D.635D

Ü. D:335

1]. 42:341].24:373

Figura Estimativa dos coeficientes do modelo de Jensen modificado de 2004

i.g(á)
(4.3)

0,4633 o, 4312 x iog (-ETR/-E7'«,): + o, 2664 x /og (-Er-R/.E7'm), + {: x ..4:

com ' i (0; 0.139; 0.199; 0.526; 0.486; 0.239; 0.688; 0.401; 0.515; 0.106; 0.033; 0.248)
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Modelo final ajustado para o ano de 2005

Est.iuüb e

-0'.22646

3t.d

0.

0

0

0

D

0

0

0

D

0

0

0

0

Erros t

03564 6.354

PrC>181)

Ci.0Z388

Ci.0?47B

Ci.04166

i.i.29033

Ü.085Z9

Ü.18465

0.01?38

0.1.5198

Ci.28153

Ü.1349D

D.1359?

Ü.42968

Estimste Std. Errar t trüluc Pre>1tl)

O.1132.L 0.0554B 2.04.L O.17:308

.0.01994 0.032B1 -0.608 0.60519

0.09999 0.i]36B5 2.?14 0.11320

--0.3105g 0.04446 --7.165 0.01B93 t

0.19826 0.ÍJ3783 5.241 0.03453 t

0.41027 0.06778 6.053 0.026Z3 +

0.29133 0.04941 5.896 0.02758 't

-D.5453{ O.1{97D -3.643 0.06?78

-0.6Z352 0.0627i] --9.9q4 0.00996 '+

{JlaCercePE}

X42005

X3Z 0 i35

gk12üQ52

gklZü053

gk120ü54

gk120055

gk120056

gk12üQ57

gk120D58

gk120059

gk120ü510

gk320052

gk320053

gk3Z0054

tík32Q0.S5

gk3ZOOS6

gk320057

gk32Ci0.5B

-;k32ü0.59

ak321]0510

;k4ZDQ52

yk42D053

gk420Ü54

gk420Q55

gk22Ü0.52

3k22i)0S3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14877

239Z4

05444

335Z2

25126

55534

17183

30871

29471

10?29

09731

i]238ÉI

i]5Ü4Z

03714

10472

07419

04103

11763

IZ142

li39Z7

03633

+

4

l

3

l

7

2

l

2

Z

2

992

461

439

4Z7

9B2

679

0.36348 0.14050 -2.587 0.12Z54

D.18166 0.04253 4.272 0.05067

Figura. 4.4: Est.imat.iva dos coeficientes do modelo de Jensen modificado de 2005

log(]=) + o, 2392 x /'g (-ETR/-Erm.); + 0, 1487 (.Er-R/-Erm). + q: x .'l: + '?, x

.A: + +3 x ..4; + {4 x ..4, (4.4)

com +i =(01 0.0541 0.3351 0.251; 0.5551 --0.092; 0.1711 0.3081 0.2941 0.107),

+, 0;0.181), '?; (0;0.097;0;0.113; -0.019;0.099; -0.318;0.198;0.410;0.291) e
q. -o.s4õ;-0.623;0; 0.363;0;0.i81)
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Modelo final ajustado para o ano de 2006

il Int er- c el:-t. ll 0.21415

1].0Ê17i]

D.D=331

0.D55Ü6

5.447 Z. g6e--0.5 +++

1.1ZI Ü.=7636

-;k4Zi]0Ê=

gh42(i06::

gk4=E]0Ê4

-;k2=iJi]6:

gk=Z0063

0.0ÉIÜ3

D.D333i]

i].13'71]4

i].Ü33B6

i].0Ti]24

D.0719g

Ü.Ü5i]36

i].i]4Ü57

D.i]43E:::

0.i]4.531

i].B49

D . 7 :::i]

=.?76

1.530

[].40664

i].4440D

ü.rUDB36 t+

i].0=465 +

D.14Z54

Figura 4.5: Estimativa dos coeficientes do modelo de Jensen modificado de 2006

i.g(à) -o, 2141 + o, 0617 x zog (-ETR/.Er«.): + 't, x .Á, + {. x .4. (4.5)

com +2 = (01 0.0991 0.070) e +4 (0; -0.061; 0.039; -0.137)
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Figura Estimativa dos coeficiei-Lhes do modelo de Jensen modifica.do de 2007

log(5h) - -o, 3116 - o, 4130 x z'g (.ETR/-Erm), + o, 2129 x zog (ETR/É'rm). + 't2 x 'l' +

't: x ..4; (4.6)

colei 7e (0; 0.494; 0.075;0;0.175;0.137) e$a (0; -0.161; 0.018; 0.266; 0.282; 0.344; 0.013)
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Observando os coeficient.es nlost.ra.dos nas Figura.s de 4.2 a. 4.6, podemos notar que os

coeficiellíes c]e sensibi]idac]e ]liclrica (À) diferem dependendo do a.no de produção, sendo que

o coeficiente do segundo ])eríoclo fenológico, foi posit-ivo para o ano de 2003 e negat.ivo no
ano de 2007.

No Apêndice A. Figtua.s A.l a. A.6, temos os grá.ricos obsevados versus ajustados para

ambos modelos: no qual, (lttant.o minis próximo os pontos est.iveram da lera melhor é o ajuste

do modelo: podemos observam t.anlbém os gráficos de resíduos e os gráficos QQ-norm com

as bandas de confiança, de ambos os gráficos pode se concluir que os resíduos possuem dis-
tribuição normal e não sã.o conelacionados.

Os modelos }i.just.idos quando cora)parados coi:r] o modelo sugerido ])or Jensen, apresenta-

ram uma nlelhota. na. previsão do rendimento de soja em todos os anos, sendo que os modelos

para os anos de 2005 e 2006 foram os que melhor (menor EQM) e pior (maio EQM) previram
o rendimellt.o, iespectivament.e

Comparando as estimativas do rendimento de soja do modelo de Jensen com o proposto
por nós, ])ercebe-se uma notável melhora quando incorpora-do o agrupamento. Analisando a

medida cle erro quadrático médio, a. poicent.agem de melhora foi definida como:

'«""*".«-«.*(, (4.7)

Tabela 4.6: Porcent.a.gem de melhora na predíçã.o do modelo de Jensen modificado em relação
ao modelo de Jensen ustla.l

Da Tabela 4.6 podemos observar em todos os anos uma notável mellioia na qualidade de

predição do i:modelo de Jensen nioclificado em relação ao usual, com porcent.agens que variam
entre 49.52% e 99,77%.

lst.o finaliza clarament.e a. vantagem:t cla realizaçã.o de um agru])amellt.o ])révio pala éden

t.ificar municípios semelhant.es, na. prediçã.o cle rendimento de soja.

A pergunt.a que surge é como proceder pala- a. realizaçã.o de predições fut.uras. Uma.

proposta poderia. ser, a partia clãs previsões clima.ricas para- o primeiro período fenológico ou

;ll L[D L l el.]          
Ano 2003 2004 2005 2006 2007

Porcent.agen] 66.41 60.26 99.77 19.52 65.83
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pa.rte dele pelo menos, realizar as análises de agrupamento. Escolher entre os anos anteriores

o ano em que a vl seja. n)enor entre todos eles na fase 1. Por exemplo, para prever em 2007,

poderia. ter sido escola-tido o ano de 2003 ou o a.no de 2006, calcular o EQX'i considerando a

previsão de 2007 Xj a. partir do modelo de 2003, e o EQlvl a pa-rtir do modelo de 2006, e
calcula.r também a poecentagem de melhora. en) ambos os casos.



Capítulo 5

Conclusão e Discussão

O uso do índice (-D-HCe), baseado na diferença. de entropias condicionais, proposto por
Souza (2007), facilitou a escolha do número ótimos de grupos formados, já que não conhece.

mos, de estudos anteriores, um número razoável para. a. pari.ição da. análise de agrupamentos

Os municípios não foram agrupados devido a sua. loco.lização geográfica, ou seja, vizinhos

não necessariamente foram alojados em um mesmo grupo, o c]ue nos mostraria um agru])ci-

mento baseado em conjunto de característ.as geográ.ficas.

Outro fator importante são os meses em que a cult.ura permanece ein ca.mpo. Diferentes

regiões possuem diferentes épocas de semeadura, estas normalmente compreendidas entre

outubro e dezembro. Um maior ba.nco de dados, uma melhor discriminação das epócas de
semeadura e tipo de cultivo pode contribuir muito para o est.udo e melhora. dos modelos
propost.os.

A idéia de agrupannos municípios similares em relação a. medidas met.eorológica.s e
incorpora-las aos modelos de previsão de rendimento de soja mostrou-se int.eressant.e, me-
lhorando, no pior caso, 49,52% da. est.imat.iva do rendimento cte soja, sendo que para- 2005

esta melhora foi de quase 100%. Lembrando que nest.e trabalho: foram ut.ilizados 26 mu-

nicípios, devido as dificulda.des que tivemos para- colher as informações necessárias. ou seja,

a.creditamos que com a mesma metodologia e mais amost.ia.s iilunicipaís de ren(cimento cle

soja ])ode-se melhorar ainda. mais as est.imat.ovas clo modelo cle previsão.

Est.e t.raballlo serve como um alerta que modelos simples poctem não ser adequa.dos. Além

de que estudos mais det.alllados sobre a evolução dos agrui)rament.os dos municípios ao longo

do tempo são necessárias para poder especifica.r modelos de pre'ç'isco mais eficient.es sem

35
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Apêndice A

Observados Vs Ajustados (modelo proposto) Observados Vs Ajustados {modelo Jensen)

08 -0.6 -4.4 -02

observados

Resíduos usuais Resíduos (type=response) vs Ajustados

.5 -0.4 -4.3

esUuos

Figura A.l: Grá.bicos de observados versus ajustados e de resíduos para o ano de 2003
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Observados Vs Ajustados (modelo proposto) Observados Vs Ajustados (modelo Jensen)

0.8 -0.6 -0.4 -0.2

bservados

Resíduos usuais Resíduos Ctype=response) Vs Ajustados

0.7 -.0.6 -G.5 -0.4 -0.3 4.2

reSídUOS

Gráficos de observados versus ajustados e de resíduos para o ano de 2004

Observados Vs Ajustados (modelo propostos Observados Vs Ajustados (modelo Jensen)

8

ã +] ,,..''' $ ;1 ..f /' .'
'â q

.0.7 -4,6 -0.5 -0.4 -03 -0.2 4.1 -0.7 -46 -4.5 -Q.4 -4.3 -0.2 -Q.t

obsctvadc.s

Resíduos usuais Resíduos (type=response) Vs Ajustados

Figura

csiduus

Gráficos de observados versus ajustados e de resíduos para o ano de 2005Figura
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Observados Vs Ajustados (modelo proposto) Observados Vs Ajustados {modelo Jensen}

$] ' '' :',á ':..
g ;l '/ .
9 Q
ã

8
Q

.a.4 -0.3 -0.2 -o.t

bsarvados

Resíduos usuais Resíduos (type=rosponse) Vs Ajustados

.0.30 -0.25 -0.20 -4.t5 -4. 10

Index rasiduos

Gráficos de observados versus ajustados e de resíduos para o ano de 2006

Observados Vs Ajustados (modelo proposto) Observados Vs Ajustados (modelo Jonsen)

.0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 -0.6 -0.5 4.4 -0.3 -0.2 -0.1

observadosobsorwdos

Resíduos usuais Resíduos (type=responso) Vs Ajustados

Figura A 4

resíduos

Figura A.5: Gráficos de observados versus ajustados e de resíduos para o ano de 2007
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2003

l:l,-

2005

2007

2004 2006

Figura Gráficos de Q-Q norin para os modelos de Jensen modificado por ano

Agrupamento para a Fase l de 2003 Agrupamento para a Fase 3 de 2003

Agrupamento para a Fase 2 de 2003 Agrupamento para a Fase 4 de 2003

Figura A.7: Mapas do estado do Paraná colorido conforme os agrupamentos do ano de 2003
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Agrupamento para a Fase l de 200' 'upamento para a Fase 3 de 200

Agrupamento para a Fase 2 de 2004 Agrupamento para a Fase 4 do 2004

Figura A.8: Nlapas do estado do Paraná colorido conforme os agrupamentos do ano de 2004

Agrupamento para a Fase l de 2005

.grupamento para a Fase 2 de 2005

Figura A.9: Mapas do estado do Paraná colorido conforme os agrupamentos do ano de 2005
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upamento para a Fase l do 2006 Agrupamento para a Fase 3 de 200

Agrupamento para a Fase 4 de 200

Figura A.10: h/lapas do estado do Paraná colorido conforme os agrupamentos do ano de

Agrupaíílento para a Fase l de 2007 \grupamento para a Fase 3 de 200

Agrupamento para a Fase 2 de 200 Agrupamento para a Fase 4 do 2007

Figura A.ll: Mapas do estado do Paraná colorido conforme os agrupamentos do ano de
2007
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Agrupamento para Q ano de 2Q03
Agrupamento para o ano de 2006

Agrupamento para o ano de 2005

Agrupamento para o ano de 2004 Agrupamento para o ano de 2007

Fiaur- A 19
distinção de

N'lapas do estado do Paraná colorido conforme os agrupamentos realizados sem
fases

Agrupamentos para o ano de 2003

Figura A.13: Ampliação da região sudeste dos agrupamentos de 2003
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Tabela A.l: Exemplo de um modelo onde ocorreram probletnas de estimação

Estimate
0.0236
.0.7275
0.5095

-0.7301
0.6957

NA
NA

0.1753

NA
0.1573

NA
NA
NA
NA

-0.1566
-0.2689
-0.5945
1.0605

-1.5499
-0.7891
-0.9113
.0.9429
-0.4367
-0.7841
-0.7260

NA
NA
NA

0.4004
0.8057

NA
0.3048

0.8918
1.2846
0.9638

Std. Error
0.6730
0.6874
0.9298

0.4988

0.1837
NA
NA

0.2177
NA

0.3124
NA
NA
NA
NA

0.5722

0.2932
0.2426
0.5383
0.8481

0.3263
0.5796
0.5201
0.3902
0.5188
0.4008

NA
NA
NA

0.4158
0.2598

NA
0.4175
0.9804
0.6975
0.4346

t vague

0.03
-1.06
0.55

-1.46
3.79
NA
NA

0.81
NA

0.50
NA
NA
NA
NA

-0.27
-0.92

Pr(
0

0

0

0

0

> tl)
9753

4008

6387
2808

0632
NA
NA

5051
NA

6646
NA
NA
NA
NA

8100
4559

1339

1877
2091

1367
2565

2116
3794
2698
2118
NA
NA
NA

4372

0902
NA

5412
4590

2068
1569

(Intercept)
X12004
X22004
X32004
X42004

gk120042
gk120043
gk120044
gk120045
gk120046
gk120047
gk120048

gk1200410
gk1200411
gk1200412

ak9900d9

gk220043
gk220044
gk220045
gk220046

gk220047
gk220048
gk220049

gk2200410
gk320042
gk320043
gk320044
gk320045

gk420042
gk420043

gk420044
gk420045
gk420046
gk420047
gk420048

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.97
.1.83

.2.42

.1.57

.1.81

.1.12

.1.51

.1.81

NA
NA
NA

0.96

3.10
NA

0.73
0.91

1.84
2.22

0

0

0

0

0

0



Apêndice B

# Carregar os dados - tem que salvar no disco e apontar o caminho
requi.r e(mclust02 ) ; requere(cluster) ; re quite(amap}

fases2 004<-read.table ("E :/)4ESTRÀDO/Dados PânICo/dados 22092 009/dados
.à.]-JO/E'ases 2004 .txt",header=T, deck", '}

;é/S Dias por

clusterze<- function(data) {os para calcular a variação d& i.nformação
.&. 1<- ar ray ( }
for(i. In 1:3 ?} {

for (j i.n 1: 13} {
j.í (dat &lj , xJ==i }
.Ri [ j.] <-j} }

return (.Xl} }

# E'unção que padronlza os dados

padronlza<- functlon(dados){
testes-lnatri.x(R.A, nr ovJ:nrow ( dados} , ncol=ncol(dados } }
Eeste[,]J<-dadost,]]
for (i. In 2 : 151} {

Eestet/ i. ] <- ( dadost, i.] -mean( dados[,1]) }/sdCdadost,]] }return (testes)
fases2 004<-padronl za( fases2004)

)

# mudando o nome das estações
etíque tas] <-c [ mC]UqBÀRÁ", "LONDR]]JÀ" , "p]ÀR] NGÀ" , "ÀP UC.ARA]JÀ" , "PÀPJ.]]ÀVÀ] n. "C ]À].TARTE

UMIJ.RR.RMA n, ''CERRO AZUL", "J.RGUÀRIÀIVA", "TELEF"loCO BARBA", KCÀFJDIDO DE ÀBREU"

CÀ]«)PO lqOURÃ0" , "PÀIJlITAL" , "CÀSCÀVEL" , "TOLED0", "P.RliOTINÀ ", ".àSS] S CHÀTEÀUBR]À].JD
GUÀIRÀ", "SÀFITÀ HELEFIÀ", "GUÀRÀTUBÀ", "ÀlITOIJllJÀ", "CURITIBÀ", "I.ÀPÀ", "P llIHAIS
P0]-ITÀ GROSSA ", "FER)JÀFÍDES PllJHEIR0", "PINHÃO", "GtTÀRj-PUÀV.RK, "E)JURE R10SH

NOVA PRATA DO GUÀÇU", "SÀ],T0 0SOR10'rr "S].LTO CÀXIÀS", p'SÀO MIGUEL DO IGUÀÇU
FOZ DO ÀREIÀf', "UIJIÀO DÀ VITORIA", "PÀL1'4à.S", "PATO BR.hlJCO")PÀL1'4AS

# pre'processamento dos dados para análise
str(í:ases2004}
resulta-c(}
Datadas .matrl:-:(füses2004 [ , 2 : 151] }
conste ulr o agrupamento
mtx.dlst<- dist (Dada, iitethod= "euclldeall"}
meti.quetas<- fases2004t,]] #

observar nos grupos
etlquetas<-eti.quetüsl
result$tlit:{ dados<- Data
result Sine:{ dis t<- mtx di.s t
result$etlquetas<- etiquetas
rin (Data, mt:-c dj.st.
ngrupos<' c(1:36} # n'

reswno<- ltiãtri.x(N.à, nroup2,
índices

# Ajustar Data p/ conter só vais

etiquetas é uln label de i.nteresse p/ se

eti.Ruelas
de grupos para obter nos agrupar'entes [de

ncol=rnal: (ngr upas } # t8lbcl& para ;enter re3ultüdos dos

]. &t

dlnn arr.es=li.st; (c ( "Sllh" 'Difnc"} , c( l:nla:{(ngrupos} } } }

Figura Programa. para verificaçã.o do número ót.imo de grupos e formação dos agrupa-
l:bentos
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# constrói grupos hlerárqu.ic0:3

grupas<'hclust (d:result$mtx.di.sb, method: "avetage",meivbers=RULL} # gera árvore hlerárquici
plot(grupos, label:result$eti.quotas, nlaln="" ylab="altura",xlab:"estações", sub:""}
#ablllae(h=50, lty=2} # acrescenta li.nha cortando o dendrLngre ü eln drDls grupos
#ab[lne(h=15, ]ty=3, ]wd=2} # acrescenta li.nha cruEtündo o dellclr-:-grama en- seis cgrupos
text(x=37.0, y:50, 1abels:"k:7"}
#text Cx:3S .?, y:165, J-ühels="k:6"}
t;empa' cutEeejt;ree;grupos, k:c tt: Imax (ngrupos} +l} ) I'

# procura n' óti.mo de grupos no critério
posa' '1 # z:elnicla
Ra<-c t l : Imal: (ngrupos} } l
EÜ <-c ( l : (max tngrupos} l }
Inbt< c l l :max t nyrupos l }
for (m i.n l :max [ngrl.ipos} }

{Ea<- tab]e ( t;emp [ ,m] }
n<- nrom tresult $mtx dados}
Pa<- ta/n
tb<- tab]e ttemp [/rn+]] }

Pb<- tb/n
HüEm] <- -s\un CPn*lüg Epal l

Hb [rü] <- -swn tPb*log [Pb} }

Tab <- tab]ettemp[,m], bempt,m+l]}
Pab <

lab<- Pab
l8h<-- smeeptlüb, FlaRGllí : Ir FIJIJ :

[eÜ <- slaeepC]ab, ]qÀRG]l-í : 2, FIJ)l

da diferença
pos

de entroplüs condlclúrlals

Z <- Pab == O

labttm] < swnt]og(]ab} [lZ] * Pabt

'/'P, STÀTS
'/', 5TÀTS

Pa}
Pb}

Fz] } }

HCo<-c t l ;max (nyrupos} }
for (r i.n l :max (ngrupos) )

{ RCo [ r] <-]ü [ r ] - ]eüt [ r] }

DHca<-c ( 1 : tmax [ngrupos} l} }
for (d in l: (max (ngrupos} 'l} }

(DncütdJ<- tncotd+]]-ncoEd] }+nb]d]
resumo[2,d+]]< raund(DHCoEd] ,

i.ndex HC<- l
for [l i.n ]:(maxtngrupas]'2}}

{j.f ( DHcoE]] > Dnco]i.+]] l

{i.f [ DHCoti.ndex HC] > DHCoti.+]] } { i.ndex.HC<- CX+i} }l}

posa' index.HC+l
ca.t("0 crttglri.o da diferença de entropi-a:3 condiciona.is recomenda'
ngrupos20D4<-pos
t;abe]ac]uster<-teb]e Ctemp[ , pos] , resulta et;i.queta=}
# i..mpri..me uma tabela com os valores de silhueta e dHC para }=:1 até

}

pos, "grupos.\n")

o nl& }: lato

À2 004<-cluster ze ( t elbe lücluster )

Datadas. matei.x [fssEs2üt]4[ ,2 :151] }
gkmeans2004<- kmeans trata, 4,éter . max
gk2004<-gkmeans2CI04$cluster

IOQ0000000}

Figura B.2: Programa para verificação do número ótimo de grupos e formaçã-o dos agrupa
menu.os (cona.inuaçá.o,l.
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####### 'Feri-anão da Inforlt-anão e H' de grupos por fase #########
re qui.r e [mc lusa []2 }

vl l<-c(cortlpüreC-Lü==(À12üEi3 ,A12[i]4 } , calnPareC]üsS (À12D03,À12ÜC]5}
campal eC]üss [À12[Ji] 4,À]ZütJS] , c CJmpüreC.La==(A12 üC]3 , À]ZC] Ü6} ,
can-p:nreCla=s (À12üü4, i.120D 6} , cc']npareC]üss IÀ]Z [JC]5, À12n06) ,
c-al\ipüreClüss (À12ÜD3,A120[]7} , c arnpüreC]nss (A12[1E]4, À120Ü7} ,

t)nlp:ãreC-Lass CÀIZElüS,ÀIZOt3 7} , -=: t3inpüreC.LüsB tÀ]Z [Jt] 6, A12Dt37) ,
cnnlp;nreC-Lüss [À12 iJC]3 ,A12üE] B } , c ümpat eCJ.üss(À12 üü4,À12[] Ü8 ) ,
cozripareC-Lüs CÀ12üi]5,À12[1ü8 } ,ccJrrlpnreC-mass tÀ12t)C)6, À12DC]E] },
colüpüreClass [À12[Ji]7,À12ÜÜE] } )

nuni[< c (n120[]3 ,n120ü4.n12[JD5, n12[JE]6,n120[]7,n121Jü8}

ui.2<-c CcnmpareClass tÀ22E)r)3 ,À2 20t]4 } , comparece.üss (À22tJtJ3 ,À220D5} ,
colnpüreC[a s (À22iJt]4,A22CJE]5} ,c-impareC]ass(À22DC]3,À220i]6},
comparei-Lass(A22nt] 4,A22[J[J 6} , corllpareC-Lass (A22 CJü5, .t22tJ []6} ,
cümpüreC-Lass(À220ü3,À22D07} , cornpareC]ass (À22 [1E]4, À22[1E]7} ,
compnreCl:ass IÀZZnüS,ÀZ2tJ071 ,compareClass IAzznos, À22D07} ,
c-3rrifaar eClüs3 [À22DD3,A22[JC]8 } , c ampüreC]ass(À2 2 [JE]4. À22[] 0E] ) ,
-=oirlpüreC-La=s (À22DD5,À2:tJE] 8 ) , coitipareC-Lass t.kZZ QE]6, A220[]8 }
corüpareC-mass [A22Dü7,À220E]E] } }

num2 <- c [n2 2[1E]3 , n22 [iE]4 , n22 ÜCi5, n22C]E]6. n220[]7, n220C]B l

r13< c (compüreC]ass (A320[]3,À32DE]4) ,ccampareClass CA32EJtJ3,À3ZOC}S) ,
cc-mpareC-La=s [À:32DD4,A32]C]5} , compareC]ass(À3 2[JtJ] , À32[] 06} ,

c'o]upareC-Lass tA32[Ji] 4,À32[1E] 6} , compareC]üss (.X32 [1D5, À32DC]6} ,
co[npare?CJ-as (A32[J1]3,A32[JC]7} , cümpareC-La=s(À3Z Dt]4, À320[]7} ,
coitipareC-La s CA3zoEJS,À32rJCJv} ,comparei-Lass CÀ3Z [Jt]6, À32DE]7},
compüreC-mass [À32DE1 3,A32üE]8 } , compareC]üs= tala üE]4, À32DE]8 } ,

:ümpareC.LHES (A32[JD5,A32]ü8 } , c c-ltipareC-Lass (.x32rJü6, À32]E]8 } ,
comparei-mass tÀ32[Ji] 7,x32D08 } }

lluin3< c= ]n3 2DE]3 , n32 [1ü4 , n32[JE]5, n32[Jü6, n32[]07, n32[1D8}

i.4<-ç(comparece;x= s(A42Dt] 3 , À420E]4 } , coinpareC]a== CA42C)EJ3,À4Z [] C]5}
coiupareC[as=(À42[Ji] 4,A42 CJE]5} , c otupareClass (À42 nD3, À42[] 06} ,
canlpareC-La=s (A42[JD4.A420t] 6} , conlpareCla=s CÀ4Z Dn5, À42 [iD6)
c'on]pareC]ass (À42Di] 3 ,A420[] 7} , cainpareC]ass(A42 0C]4, A42ÜC]7} ,
como;ares-LHES(A42ÜD5,À42DC] 7} , conlpareCJ.üss (A42[JC]6. À42D07} ,

comparei-Las= tÀ42clru3 ,À42DC)8} , campareC]a tAÜZ C]D4, À'12[JD8 },

cü[npareC-La== tÀ420E]5,A42üC] B ) , c nmpareC-Lass (À42 DD6. À42üt]8 } ,

corE[pareC]:ã s (A42[Ji]7,À42iJnD })

####### Vaclaçán d;ã i.nforntaçãü e N' de grupos par; -3 ;ano 2iJD4 #########
\-12 CJE]4 <-c(cc-]np areC];ã=s (À12DE]4 , À22 iJCi4 } , cc-rnpareC-mass(À12üC] 4,À32DE] 4} ,

"«'"eCI':; IÀ:Zli.'ll:::'04 } ,.--p''eCl-: RZZnü4, À320D4 } , .-"P":cl-' (À2 2Ü04,A42ÜC]4} ,

lluili2 Clip 4<-c( n12 Cii-i4 , nZ 2 ÜC]4 , 1132D C)4, li4ZD i]41

Figura B.3: Piogra.ma para ao cálculo cla. variaçã.o cla informaçã.o
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C[,ÀSS G120[]4< gk12Di]4 ; CLÀSS.CZOCJ4<-gk2üCJ4
CLAS5 G420a4< yk42C]04; CLAS5 G2C]04<-gk20C]4

CI.j.S5 G32DD4<-gk320D4

cocl<-rena. table( 'E :/)4ESTP.ÀDO/Dados R ;hi:ro/dados.22[Jy2[JC]9/dados
zé/Agrltpa lentos/codi.gosparamapas . txt" , leader:T, dec:" , "}

requi-reCspdep}
re quer e (RColor Bramar }

# lendo os arquivos shaf-e do Paranâ

pr <' readShapePc)ly(N41lnu5[JEJgc"} # para cri.anão do mapa

######### cri.ando ü pari-anel que cE-ntém os grupos #####$######

mapas<'functlc] n(dados pr, dadoscod, cladosclass.g} {
Eeste<-as . tnatri-x (dadosc mass.g}
aux= rep (0,399)
for t i. i.n 1 :37} {
a=hihi.ch(dado=pr$GEOCODIGO :: dadüscnd[ j., ]] )

aul: [ a]=t; este [ i.]

return(auxl}

map12D04< mapas lpr,cod,CLÀ5S.G12nt]4}
map22004<-mapas [pr/ cod,CLÀS5 C22004}
map32[JD4<--luapas(pr rcad,CLÀSS ç32tJt)4}
lnaP42 LnE]4<-mapas tpr , cod, CLÀSS.G42 C]04}

pr $ ayr upamenEü 12 D0 4:lnüp12 nü4
pr $ agr upamentn22 [JD 4;lnüp2 2 CJt]4
pr $ agr upame11Eo32 [JD 4=lnnp32 [1E]4
pr $ agr upamento 42 [1D 4:müp42 004

# anst;ruindo H .Li.st;a de vi.zi.nãos de cada mini.c;i.pi.o
rü .pr <' poly2 nb t prl

##$ mapas dos agrupamentos ### partmar;c [0,0,0,Dj}
spp-Lot(pr. c ("agrupamento12DD4"} , coi-. regi.ons = revtbremer.pa1(14r "RdBu"} },
rabi.n="Agrupamento para Fase ] de 2C]C]4"}

spp[üt (pr, ct"agrupamentn22C]04"} ,cü].r=g]üns = revtbreLõer.pa1(12/"RdBu"l},
trai.n="A.ÇJrupamento para Fase 2 de 2[Jt]4"}
=pp]tJt [pr, c t"agrupamento32DE]4'} , col. regi.Oln = rev(breçúer.pa1l7, 'rRdBu'} },

rabi.n=".&gcupmTientü para Fase 3 de 2[JD4"}
spp[ot; (prr c ["agrupatientü42C]D4"} , cc31. regi.ons = revtbrewer.palCllP "RdBu"} },

rnai.n="Àçirupmrtento para Fase 4 de 20C]4"}

Figura. B.4: Programa. para a- geraçã.o dos mapas de 2004
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Ünoclelo de Jensen rnüdi:Eirado para D ano de 20Dq

11 ?:E: : IÍ ii:iil !:Sg:llgÊS: :== : :;i.lã::q;":"''-m.'---H::-")
ilgl:ll 1 1: i ill: ::llillii:s:;.{: : ;t g ;iíÊ::Êgs:i:

müdeloRen12D04< - glmCPREVRei]20D4 C]Ü4+X22QD4+X32 iJ[U4+X4ZDDq+A22 iJDq+ üq2DQq\
s\lrutnrytrmde loRen12üD4) '' ' ' ' - '-

modelo)Pena 2DDq<-stop {mc)cielüRenlZDüq)
slmüü:u y (]lo de IruRen220 0q }
ainvn (]m de loRen 12 ÜCJq , t es t= lrF rr)

142 ]-12C]D4<-factor C À42 ]-12 0ü4)

71 Í:: ;?# :: %:"-"""""""*"'"-""""--"::""":""",
stop(nic-delaRen12aD41
mf<-glln( fontiulü = PREVRei)2 ÜD4

s umnry(Hle )

inüdelcJRen3 2DD4<-gJm( PREVI!en2 üü4 120E]4+x22 ÜDq+X32 DD4+Xq 2[J04)
slnlurnr yt !m de loRe11320D4 )
=tep (modeloReil3 2[Jü4)

:l ::T IÍ lIgA:iw "'-*""'""""";--"""""""""«'"",
modeloRe n5 2Q04<-glm( PR[VRe n2[JD4 -X 12 CJE]4 +x2 2 0D4+X12 Dn 4+À2 20D 4+.m 2 [JE] 4 ]
s ultulnr y(nü cle ]üRen52 C] nq )

::::à: Ê::.l:;:=!==m:'"'-*"""":""":"""""--"::"""""--
sluun ry(m l=leloRen62[Jrü'])
iuodeloRen72DD4<-stop(mo3e]uRen62Dt]4)
s mtlEnr yCnm de loRen?2DDq )

X32DÜ4 + X'}2 Qü4 + ..L'!2 1E iJi]4)

par (nerolü=c (2, 2 ) )
### (bservacdns Vs Àj\Jstadn ####

p[ot ( PRH;Rei)2üC]4 ,moda ]üRei©2C]04$fitted, main="(b3enradc.s Vs
xld3= "obs ervndüs ", ylülD: "aj ustadüs")
ü] lide ( a=O, b:l)

### (bservacios Vs Àj ustüdo ####

p[ OC( PREVRell2 C]E]4 ,xlode lüRen6 12ü D4 $fitt ecl ,
xlab= "obserw d 3 n, ylelb= rrajustadü=")
ahline(a-O,b=1]

### Fesidlaos Usl.tais tOn cevados-ajintac]os] #####
Plot ( PRE:VHnn2DD4-xmde ]oRen820E]4$ fítted, main="Resíduos usl.tais
yl eü= "alas er*,mclB-üj us fado s" )
õbline(ü:O,b=D)
plot C fitted CnüdeloRen82üD4) , res id(nnde]oRenE]2[JD4, tL'pe
nnin= "Regi-:quis (tape:lespcnse) Vs .Ljllsteídos", :tlü)="resicila-3=
abline(a:ü,b=D)

.tj lu tacic- s Iniadelo prol'testo)

rnnin= ''C-bser:.ía.-ü3s vs Ajustados Inicndelo JEnsen)"

respolne" ) ,
yl ab = '' eiJ l.ut tidos

Figura B.5: progra-ma. ])ara. ajust.e e validação clo modelo 2004
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