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RESUMO. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

multifractalidade do conteúdo de água no solo e da 

produtividade da soja. Foram amostrados a altitude, o 

conteúdo de água, a altura de plantas e a produtividade de 

soja em um transepto com 128 pontos. Os dados foram 

avaliados pelo método do momento, determinando as 

funções de partição e as dimensões generalizadas. As 

funções de partição foram ajustadas a coeficiente de 

determinação R2 = <0,90. A variação na dimensão 

máxima e mínima (D-5-D5) foi menor para altitude (D-5-

D5 = 0,015) e maior para altura de plantas (D-5-D5 = 

0,136), expressando maior heterogeneidade de escala 

para esse último atributo quando comparado ao demais 

atributos estudados. O conteúdo de água no solo nas 

diferentes profundidades, o relevo e produtividade da 

soja apresentaram tendência a um monofractal. O atributo 

de altura de plantas foi o que melhor expressou 

multifractalidade ao longo do transepto. 

 

ABSTRACT. The objective of this work was to evaluate 

the multifractality of soil water content and soybean 

yield. Altitude, water content, plant height and soybean 

yield were sampled in a 128-point transept. Data were 

evaluated by the moment method, determining partition 

functions and generalized dimensions. The partition 

functions were adjusted to the determination coefficient 

R2 = <0.90. The variation in the maximum and minimum 

dimension (D-5-D5) was smaller for altitude (D-5-D5 = 

0.015) and greater for plant height (D-5-D5 = 0.136), 

expressing greater scale heterogeneity for this. last 

attribute when compared to the other attributes studied. 

Soil water content at different depths, soybean relief and 

yield tended to be monofractal. The plant height attribute 

was the one that best expressed multifractality along the 

transept. 

______________________________________________ 
 

1.- Introdução 

 

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, 

ficando atrás apenas dos Estados Unidos, e para o ano 

agrícola de 2018/2019 a produtividade deverá ser de 

3210 kg ha-1, com estimativas de 120,50 milhões de 

toneladas e expansão de 7% da área plantada. Dentro 

desse panorama, o Estado do Maranhão é considerado 

uma das últimas fronteiras agrícolas do Brasil, no 

entanto, a sua produtividade média de soja é cerca de 

3010 kg ha-1, representando 10,5% menos, que a média 

nacional. 

O aumento da produtividade dos cultivos de soja no 

Brasil está relacionado ao elevado ao uso de técnicas de 

agricultura de precisão. A delimitação de zonas de 

manejo por meio da modelagem da variabilidade espacial 

dos fatores de produção, permite conhecer as variações 

em campo que afetam a produtividade dos cultivos 

(Siqueira et al., 2015; Leiva et al., 2019). Portanto, é 

preciso conhecer a variabilidade dos atributos de solo e 

planta, utilizando técnicas que permitam descrever a 

heterogeneidade intrínseca dos sistemas. Nesse sentido, a 

análise multifractal descreve a heterogeneidade na 

distribuição de uma variável, caracterizando e resumindo 

a variabilidade entre diferentes escalas (Biswas, 2019).  

Siqueira et al. (2018) utilizando técnicas multifractais 

para o estudo de atributos químicos do solo, identificaram 

que os padrões multifractais de alguns atributos químicos 

são influenciadas pelo relevo. Leiva et al. (2019) 

determinando padrões multifractais da resistência do solo 

à penetração em cultivo de cana-de-açúcar identificaram 

que a multifractalidade da resistência à penetração possui 

diferenciação ao longo da paisagem em função das 

mudanças de relevo. Biswas (2019) utilizou técnicas 

multifractais de análise conjunta (joint multifractal) para 

avaliar a relação do armazenamento de água com o relevo 

e o conteúdo de areia, e concluiu que as mudanças na 

multifractalidade do armazenamento de água são 

correlacionadas com as variações do relevo e do 

conteúdo de areia, demonstrando claramente a 

capacidade da análise multifractal conjunta para 

caracterizar completamente a escala do comportamento 

entre três variáveis. Pahlevan et al. (2016) identificaram 

que propriedades hidráulicas do solo apresentam elevada 

multifractalidade ao longo da paisagem. Sala e Rujescu 

(2017) utilizaram técnicas multifractais para determinar a 

multifractalidade de atributos do solo sobre elementos da 

produtividade de trigo.  

Desta maneira, o emprego de técnicas fractais e 

multifractais podem ser utilizadas para elucidar a 

complexidade dos processos que determinam os atributos 

do solo (Caniego et al., 2006). Portanto, é preciso 

compreender a dinâmica e complexidade dos atributos do 

solo e a sua relação com produtividade dos cultivos. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a 

multifractalidade do conteúdo de água no solo e da 

produtividade de soja em sistema de semeadura direta em 

um transepto com variações altimétricas. 
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2.- Material e Métodos 

 

2.1.- Local de estudo 

 

A área experimental está localizada no município de 

Mata Roma (Maranhão, Brasil), cujas coordenadas são: 

03° 42' 27" S e 43° 11' 21" W, com altitude média de 130 

m. O solo da área de estudo é um Latossolo Amarelo 

distrocoeso textura areno-argilosa de acordo com a 

classificação EMBRAPA (2018), sendo que os principais 

atributos do solo na camada de 0-0,2 m de profundidade 

são apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Caracterização química e física do Argissolo Amarelo 

distrocoeso da área de estudo. 

Atributos químicos (0-0,2 m) 

MO pH P K Ca Mg CTC 

g.dm3  Mg.dm3 .........................mmolcdm-3.......................... 

22 5 49 0,7 18 3 46,7 

Atributos físicos (0-0,2 m) 

Areia Silte Argila Dens Macro Micro PT 

.............g.kg-1.............. Mg.m-3 ................m-3m-3................. 

747 106 147 1,43 9 18 27 

 

A área experimental possui 193,6 ha e vêm sendo 

manejada sob sistema de semeadura direta com cultivo de 

soja desde 2004. O clima, segundo a classificação de 

Köppen, é do tipo tropical quente e úmido (Aw’), com 

temperatura média anual de 27 ºC e precipitação média 

anual de 1.835 mm, com períodos de chuva entre os 

meses de janeiro e junho e de seca de julho a dezembro. 

Na parcela experimental foram demarcados 128 pontos 

em um transepto com espaçamento de 10 m entre pontos, 

onde no dia 20/04/2015 foram amostrados o conteúdo 

volumétrico de água (%), a altura das plantas de soja e a 

produtividade da cultura da soja nos 128 pontos de 

amostragem. Os pontos de amostragem foram 

georreferenciados utilizando GPS com correção 

diferencial pós-processada (DGPS), permitindo assim a 

determinação da altitude absoluta para cada ponto de 

amostragem. 

O conteúdo de água no solo (%) foi determinado nas 

camadas de 0-0,2 (θ0-0,2) e 0,2-0,4 m (θ0,2-0,4) de 

profundidade, permitindo posteriormente o cálculo do 

conteúdo médio de água na camada de 0-0,4 m (θ0-0,4m). 

Os dados foram obtidos utilizando um equipamento TLO 

(Transmisión line oscillator) que é similar a técnica TDR, 

onde um sinal eletromagnético é emitido por meio de 

uma sonda instalada no solo e é contabilizado o número 

de vezes que o sinal retorna em determinado período de 

tempo (Modelo Hydrosense® - Campbell Scientific 

Austrália Pty. Ltd.), assim é possível determinar o 

conteúdo de água no solo por meio de uma equação que 

relaciona a frequência com o conteúdo volumétrico de 

água no solo (Topp et al., 1980). Eq. (1). 

 
362422 310,4510,59210,2310,5 bbb     (1) 

 

A altura das plantas de soja (m) foi determinada em 

campo em 5 pontos utilizando parcela com área 18 m2 

(4,5 x 4,0 m) sendo o ponto central coincidente com os 

pontos de amostragem do transepto e os demais pontos 

coincidentes com as extremidades da parcela. A 

produtividade da soja (kg ha-1) foi determinada nas 

parcelas de 18 m2 ao longo do transepto nos 128 pontos 

de amostragem. 

 

2.2.- Análise estatística  

 

Os principais parâmetros estatísticos foram 

determinados para todos os atributos em estudo [média, 

desvio padrão, coeficiente de variação (CV%), assimetria 

e curtose e teste de normalidade de Kolmogorov-Sminorv 

(D) com probabilidade de erro de 0,01%]. 

 

2.2.- Análise multifractal 

 

A análise multifractal foi realizada seguindo o método do 

momento, onde o tamanho de um segmento (δ) é 

empregado e dividido em segmento menores, de acordo 

com a redução de escalas em k estágios (k = 1, 2, 3 ...) 

que geram a cada escala δ, um número de segmentos, N 

(δ) = 2k de tamanho característico, δ = L × 2-k, cobrindo 

toda a extensão do suporte, L (Evertsz e Mandelbrot, 

1992; Caniego et al., 2005). A função de massa de 

probabilidade normalizada pi(δ) = µi(δ) é uma variável 

que caracteriza a contribuição de um segmento ou 

subintervalo de tamanho δ para a massa total, sendo 

obtida pela Eq. (2). 

 

                                             (2) 

onde Ni (δ) é o valor da medida em um determinado 

segmento, ith, e Nt e a soma da medida em todo o 

transecto. 

Para o presente trabalho, a função de partição χ(q, δ) 

que é resultado de uma soma ponderada de todos os 

segmentos, que é definida de acordo com Eq. (3). 

 

                              (3) 

onde n (δ) é o número de segmentos com tamanho δ e 

momentos estatísticos q são definidos para -∞ <q <∞.  

Várias funções são exibidas pelos multifractais, tais 

como: dimensão generalizada ou dimensão Rénvi (Dq), 

função exponencial de massa (tq), expoente de Hólder 

(αq) e índice de expoente (f(α)).  

Nesse caso, a função de partição quando demonstrada 

graficamente em relação ao tamanho da caixa tem a 

propriedade de escala expressa pela Eq. (4). 

                                        (4) 

onde (q) é uma função não linear de q para variáveis 

monofractais, conhecida como função de expoente de 

massa.  A função (q) é obtida a partir de um gráfico χ (q, 

versus  para os diferentes valores de q.  

As medidas multifractais podem serem caracterizadas 

por meio da dimensão generalizada ou dimensão de 

Rényi da ordem q, Dq sendo descritas pela Eq. (5) e em 

caso particular em que q = 1, Dq é obtido pela regra de 
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l’Hôpital de acordo com Eq. (6). 

 

             (5) 

                (6) 

 

As dimensões generalizadas, Dq para q = 0, q = 1 e q = 

2, são denominadas como dimensão de capacidade, 

dimensão de entropia ou entropia de Shannon e dimensão 

de correlação e devem obedecer a relação de D0 > D1 > 

D2 para expressar multifractalidade dos dados. 

O espectro de singularidade é um gráfico de f(α) versus 

α e é normalmente uma parábola com concavidade para 

baixo, com valores que aumentam com aumento da 

heterogeneidade da variável medida.  

Assim, quando a variável apresenta espectro reduzido a 

um ponto, a escala determinada é um monofractal. Para a 

presente análise, os espectros de singularidade foram 

obtidos pelo método direto de Chhabra e Jensen (1989), 

Eq. (7). Esse método é baseado na contribuição dos 

segmentos individual para novas funções de partição 

definida pelas  Eq. (8) e (9). 

 

 

                         (7) 

 

                            (8) 

                                                                                                             

                   (9) 

 

Valores de á versus f(α) calculados pelas as Eq (6) e (7) 

foram aceitos com coeficiente de determinação, R2 ≥ 0.90 

para todos os dados avaliados. 

 

 

3.- Resultados e Discussão 

 

3.1.- Análise estatística 

 

A Tabela 2 apresenta os resultados da análise estatística 

clássica. O conteúdo médio de umidade na camada de 0-

0,2 m foi de 17,19%, enquanto na camada subsuperficial 

(0,2-0,4 m) houve um aumento da ordem de 28,85 % 

(22,15%), e o conteúdo médio de água na camada de 0-

0,4 m foi de 19,67%. Leiva et al. (2019) encontraram 

valores de umidade média para cultivos de soja na região 

para a camada de 0-0,6 m da ordem de 17,20%. A 

produtividade média de soja nas parcelas experimentais 

ao longo do transepto foi de 3456,157 kg ha-1, superior à 

média de produtividade nacional na safra de 2016/2017 

(3362 kg ha-1) e na safra de 2017/2018 (3364 kg ha-1) 

(CONAB, 2016; 2017). O valor médio de produtividade 

encontrado neste estudo é superior ao encontrado por 

Buss et al. (2019) na ordem de 3370,71 kg ha-1 em 

sistema de semeadura direta com rotação entre soja e 

milho. 

Os valores de CV (%) para os atributos em estudo são 

classificados como baixos (CV < 15%), conforme 

Wilding e Drees (1983), sendo: altitude (CV = 1,50), 

umidade 0-0,2 m (CV = 12,50), umidade 0,2-0,4 m (CV 

= 13,40), umidade média (CV = 12,50) e produtividade 

(CV = 14,60) obtiveram CV baixo; exceto a altura das 

plantas de soja, que apresentou CV mediano (15-53%). O 

conteúdo médio de água apresentou distribuição de 

frequência normal por meio do teste de Kolmogorov-

Smirnov, e os atributos de planta (altura e produtividade) 

apresentaram distribuição de frequência lognormal. 

 
Tabela 2. Estatística descritiva dos parâmetros avaliados em área 

cultivada com soja. 

 Altitude θ0-0,2 θ0,2-0,4 θ0-0,4 Altura Produtividade 

Média 107,588 17,190 22,150 19,670 0,988 3456,157 

DP 1,578 2,143 2,966 2,456 0,314 504,333 

CV 1,50 12,50 13,40 12,50 31,80 14,60 

Assim -0,617 -0,520 -0,305 -0,543 -0,275 2,096 

Curtose 0,037 1,562 1,255 1,598 -1,102 7,192 

D* 0,221Ln 0,104n 0,072n 0,102n 0,201Ln 0,165Ln 

DP: desvio padrão; CV: coeficiente de variação; Assim: assimetria; D*: 

teste de normalidade Kolmogorov-Sminov-0.01%; Prod: produtividade 

 

3.2.- Análise multifractal 

 

Todas as funções de partição foram ajustadas com 

coeficientes de determinação R2 > 0,90 e obedeceram a 

uma lei de potência (Fig. 1), sendo calculadas para χ (q, 

δ) em segmentos sucessivos diferentes, 2-k, 0 ≤ k ≤ 7 no 

intervalo de momentos estatísticos -5 < q <5.  

Na tabela 3 estão apresentadas as dimensões 

generalizadas para todos os atributos. A diferença entre a 

dimensão máxima (D5) e a dimensão mínima (D-5) foi de 

D-5-D5 = 0,015  para a altitude; D-5-D5 = 0,036 para θ0-0,2; 

D-5-D5 = 0,034 para a θ0,2-0,4; D-5-D5 = 0,034 para a θ0-0,4; 

D-5-D5 = 0,136 para a altura média das plantas de soja e 

de D-5-D5 = 0,030 para a produtividade de soja. A 

diferença nos valores de D-5-D5 expressam a 

heterogeneidade dos dados, sendo nesse caso, mais 

heterogêneo o parâmetro de altura de plantas. Valores de 

diferença próximos a 1 são usados como percepção do 

comportamento multifractal do banco de dados (Vidal 

Vázquez et al., 2008; Paz Ferreiro et al., 2010; Dafonte 

Dafonte et al., 2015). 

Diferenças ou semelhanças entre as dimensões D0, 

dimensão D1 e dimensão D2, são frequentemente 

utilizadas para avaliar se as propriedades de escala 

observadas correspondem à escala monofractal ou 

multifractal (Vidal-Vázquez et al., 2013).  
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A. 

 

B. 

 

Fig. 1. Função de partição para a altitude e produtividade na área amostral. A. Altitude; B. Produtividade 

 

Tabela 3. Multifractalidade para a altitude, conteúdo de água no solo, altura de planta e produtividade da soja. 

Parâmetros D-5-D5 D5 D-5 D0 D1 D2 

Altitude (m) 0,015 0,987±0,004 1,002±0,000 1,000±0,000 0,998±0,000 0,997±0,000 

θ0-0,2 (%) 0,036 0,978±0,005 1,015±0,002 1,000±0,000 0,997±0,000 0,993±0,001 

θ0,2-0,4 (%) 0,034 0,981±0,004 1,015±0,002 1,000±0,000 0,997±0,000 0,994±0,001 

θ0-0,4 (%) 0,034 0,980±0,005 1,015±0,002 1,000±0,000 0,997±0,000 0,994±0,001 

Altura (m) 0,136 0,946±0,004 1,082±0,008 1,000±0,000 0,986±0,001 0,975±0,002 

Produtividade (kg ha-1) 0,030 0,978±0,004 1,009±0,001 1,000±0,000 0,997±0,000 0,993±0,001 

Parâmetros q+ q- α0 αmin αmax R2 

Altitude (m) 5 -5 1,000±0,000 1,003±0,000 0,966±0,023 0,037 

θ0-0,2 (%) 5 -5 1,002±0,000 1,038±0,013 0,949±0,028 0,089 

θ0,2-0,4 (%) 5 -5 1,002±0,000 1,039±0,012 0,959±0,024 0,080 

θ0-0,4 (%) 5 -5 1,002±0,000 1,038±0,013 0,955±0,026 0,083 

Altura (m) 5 -5 1,014±0,002 1,171±0,032 0,910±0,017 0,261 

Produtividade (kg ha-1) 5 -5 1,002±0,000 1,017±0,005 0,952±0,022 0,065 

 
A dimensão D0 ou dimensão de capacidade foi 

constante (D0 = 1,000±0,000). A dimensão D1 ou 

dimensão entropia variou de D1 = 0,986±0,001 para a 

altura das plantas de soja a D1 = 0,998±0,000 para a 

altitude. Essa dimensão fornece informações sobre o grau 

de heterogeneidade na distribuição das medidas avaliadas 

no sistema, refletindo pequenas escalas (Paz Ferreiro et 

al., 2018). Nesse sentido, pode-se dizer que as séries em 

estudo compreendem sistemas uniformemente 

distribuídos em todas as escalas. 

Os valores da dimensão de correlação (D2) variaram 

entre D2 = 0,975±0,002 para a altura das plantas de soja e 

D2 = 0,997±0,000 para a altitude da área de estudo. A 

dimensão de correlação (D2) associa-se a função de 

correlação e mede a densidade de distribuição média da 

variável (Dafonte Dafonte et al., 2015), indicando que 

neste estudo as séries de dados possuem irregularidades 

nas medidas. 

Os valores das dimensões (D0, D1 e D2) apresentam a 

tendência multifractal, onde D0 > D1 > D2 expressando 

heterogeneidade entre os parâmetros avaliados, conforme 

descrito por Vidal Vázquez et al. (2013). 

Na Fig. 2 são apresentados os espectros de 

singularidade para os atributos em estudo na área 

cultivada com soja. Os espectros de singularidade para a 

altitude, θ0-0,2, θ0,2-0,4, θ0-0,4 e para a produtividade de soja 

obtiveram amplitudes reduzidas quando comparado com 

o espectro da altura de plantas de soja, demonstrando que 

a altura das plantas de soja possui maior multifractalidade 

(α-5- α5 = 0,261) quando comparada aos demais atributos 

(Tabela 3). A maior multifractalidade para a altura das 

plantas de soja já era esperada uma vez que este 

parâmetro possui elevada variabilidade em campo, 

respondendo a diferentes atributos biológicos, físicos e 

químicos do solo que por sua vez possuem também 

variação em campo. Destacamos também, que o fato da 

produtividade não apresentar espectro similar a altura das 

plantas de soja, pode ser justificado, considerando que a 

produtividade foi obtida por meio da colheita de todas as 

plantas presentes na parcela de 18 m2 correspondente ao 

ponto amostral, havendo então uma suavização das 

diferenças amostrais entre pontos, enquanto que a altura 

das plantas é realizada apenas em 5 plantas ao longo da 

parcela de 18 m2, resultando desta maneira em maior 

heterogeneidade. Portanto, a variação da largura (αmim) e 

amplitude (αmax) do espectro de singularidade é indicativo 

de heterogeneidade, pois são parâmetros que fornecem 

informações sobre a diversidade dos valores nas escalas 

medidas (Vidal Vàzquez et al., 2010; 2013; Wilson et al., 

2015; Paz Ferreiro et al., 2018; Siqueira et al., 2018). 
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Fig. 2. Parâmetros multifractais avaliados na área amostral. A. 

Dimensão generalizada e B. espectro de singularidade. 

 

A assimetria do espectro para direita reflete o domínio 

de valores baixos ou extremamente baixos na avaliação 

da distribuição da variável. Os atributos em estudo 

[altitude (m), θ0-0,2 (%), θ0,2-0,4 (%), θ0-0,4 (%) e 

produtividade (kg ha-1)] possuem pouca amplitude, sendo 

um indicativo de que essas variáveis possuem tendência a 

um monofractal. 

O gráfico do espectro de singularidade (Fig. 2) para a 

altitude (m) e a produtividade (kg ha-1) possuem 

similaridade na amplitude e largura dos ramos. É possível 

verificar também que as séries do conteúdo de água no 

solo (θ0-0,2 e θ0,2-0,4) possuem gráficos de espectro de 

singularidade similares, demonstrando que o conteúdo de 

água na área de estudo mantém padrão multifractal com 

maior ou menor grau de multifractalidade entre as 

medidas ao longo do transepto, e que o valor médio do 

conteúdo de água no solo (θ0-0,4) apresenta a mesma 

tendência multifractal que θ0-0,2 e θ0,2-0,4 e que mais 

estudos devem ser realizados para se confirmar tal 

premissa e se os padrões são persistentes também em 

escala temporal. Mirás-Avalos et al. (2016) estudando 

padrões multifractais do conteúdo de água no solo, 

identificaram elevada heterogeneidade para o conteúdo 

de água no solo associado ao manejo de irrigação, com 

gráficos de espectro de singularidade mais amplos ao 

deste estudo. No entanto, Biswas (2019) identificou 

padrão multifractal para o armazenamento de água no 

solo relacionado as variações no relevo e conteúdo de 

areia.  

 

4.- Conclusão 

 

A análise multifractal demonstrou que a altura das 

plantas de soja ao longo do transepto é o atributo com 

maior heterogeneidade entre as variáveis avaliadas, 

expressa pela diferença entre as dimensões generalizadas 

(D5) e (D-5). Os espectros de singularidade para as séries 

das variáveis em estudo expressaram maior amplitude 

dos ramos e largura para altura de plantas de soja, 

corroborando com as propriedades multifractais de 

dimensão generalizada que também indicaram a maior 

multifractalidade para a altura de plantas de soja, quando 

comparado com a altitude (m), θ0-0,2 (%), θ0,2-0,4 (%), θ0-0,4 

(%) e produtividade (kg ha-1). O conteúdo de água no 

solo medido nas camadas (θ0-0,2 e θ0,2-0,4) e o conteúdo 

média de água no solo (θ0-0,4) apresentaram espectros 

reduzidos, indicando que são correspondentes a um 

monofractal ou quasimonofractal. 
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