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RESUMO 
 

 

 Esse estudo investiga as espécies químicas presentes na água produzida proveniente das 

zonas reservatório de produção de petróleo no campo de Monte Alegre (produção “onshore”) 

com a proposta de desenvolver um modelo aplicado à identificação da água produzida nas 

diferentes zonas ou grupos de zonas. A partir das concentrações de ânions e cátions da água 

produzida como parâmetros de entrada na Análise Discriminante Linear, foi possívelcomparar 

os modelos de previsão, respeitando as particularidades dos métodos aplicados, a fim de 

indagar qual deles seria o mais adequado. Os métodos Resubstituição, "Holdout Method" e 

Lachenbruch foram utilizados para ajuste e avaliação geral dos modelos construídos. Dos 

modelos estimados para poços produzindo água por uma única zona de produção, o método 

mais adequado foi o "Holdout Method” que apresentou taxa de acerto de 90%. As funções 

discriminantes (CV1, CV2 e CV3) estimadas nesse modelo foram utilizadas para modelar 

novas funções para amostras de misturas artificiais de água produzida (produzidas em 

laboratório) e amostras de misturas reais de água produzida (coletadas em poços produzindo 

água por mais de uma zona). O experimento com as referidas misturas foi executado de 

acordo com um planejamento experimental para misturas do tipo simplex-centroid no qual 

também, foi simulada a presença de água proveniente de injeção de vapor nestes reservatórios 

para uma parte das amostras. Utilizando gráficos de duas e três dimensões foi possível estimar 

a proporção de água nas zona de produção. 

Palavras-chave: Água produzida, Análise discriminante, Zonas de produção, 

Experimento com misturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 This study investigates the chemical species produced water from the reservoir areas of 

oil production in the field of Monte Alegre (onshore production) with a proposal of 

developing a model applied to the identification of the water produced in different zones or 

groups of zones.Starting from the concentrations of anions and cátions from water produced 

as input parameters in Linear Discriminate Analysis, it was possible to estimate and compare 

the model predictions respecting the particularities of their methods in order to ascertain 

which one would be most appropriate. The methods Resubstitution, Holdout Method and 

Lachenbruch were used for adjustment and general evaluation of the built models. Of the 

estimated models for Wells producing water for a single production area, the most suitable 

method was the "Holdout Method” and had a hit rate of 90%. Discriminant functions (CV1, 

CV2 and CV3) estimated in this model were used to modeling new functions for samples 

ofartificial mixtures of produced water (producedin our laboratory) and samples of mixtures 

actualproduced water (water collected inwellsproducingmore thanonezone).The experiment 

with these mixtures was carried out according to a schedule experimental mixtures simplex 

type-centroid also was simulated in which the presence of water from steam injectionin these 

tanks fora part of amostras. Using graphs of two and three dimensions was possible to 

estimate the proportion of water in the production area. 

Key-words: Produced Water, Discriminant Analysis, Production Zones, Experiment 

with Mixture. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na produção de petróleo e gás em terra (onshore) ou mar (offshore), existe a geração, 

concomitante, de um efluente aquoso, denominado água produzida, que representa a maior 

corrente de resíduo na produção do óleo cru (Mondal & Wickramasinghe, 2008). 

Nos estágios iniciais de produção, os campos de petróleo produzem pequenos 

volumes de água, mas, geralmente, esse volume aumenta, podendo atingirpercentuais 

daordem de 80% a 90% das vazões brutas (óleo mais água) do volume total extraído do 

poço com a maturidade do campo, estágio no qual o campo já atingiu a sua capacidade 

máxima de produção (Babadagli, 2007). 

A água produzida é uma mistura que contém partículas dispersas de óleos em 

suspensão, apresentando-se sob as formas livre e emulsionada, e chega à superfície 

associada aos hidrocarbonetos do reservatório durante o processo de produção. Esse 

efluente apresenta características peculiares. Dependendo da formação geológica, sua 

composição físico-química varia muito em termos de parâmetros como a salinidade, 

percentagem de sólidos, quantidade de constituintes orgânicos e inorgânicos, incluindo 

minerais, pH, oxigênio dissolvido e condutividade (Murray-Gulde et al. 2003). Os 

constituintes iônicos dessa água são oriundos, principalmente, das interações entre fluidos, 

rochas reservatório, compostos químicos provenientes da água ou vapor injetados e de 

produtos utilizados nas intervenções em poços, tais como: coagulantes, floculantes e 

inibidores de incrustação (Seewald, 2003). 

A presença dessa água associada ao petróleo no processo de produção, transporte e 

refino, provoca uma série de problemas nas operações da indústria petrolífera. Os mais 

frequentes estão relacionados às partículas em suspensão, espumas, sujeiras de 

equipamentos, sais e gases dissolvidos que podem gerar substâncias de caráter corrosivo, 

tais como ácido sulfúrico e gás sulfídrico, além do crescimento microbiano (bactérias, 

algas e fungos), constituintes sólidos provenientes de rochas (silte, argilas), óxidos, 

hidróxidos e sulfetos de ferro oriundos de processos corrosivos e carbonato de cálcio, 

sulfatos de bário, cálcio e estrôncio de incrustações (Fakhru’l- Razi et al.,2009). 

Devido à complexidade de sua composição ao sofrer alterações de pressão e 

temperatura, a água produzida causa danos indesejados nas instalações de tubulações e de 

equipamentos. E por ser pobre em teores de oxigênio, se descartada no meio ambiente, 

provoca um desequilíbrio na flora e na fauna que necessitam de oxigênio para a respiração. 
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Murray-Gulde et al. (2003) diz que a gestão desse efluente tornou-se um fator 

importante na viabilidade e desenvolvimento do campo, e para se estabelecer e manter um 

gerenciamento cuidadoso, diversos fatores devem ser considerados.Entre eles, o volume de 

água produzido que é sempre crescente em virtude da maturação das jazidas e da utilização 

de processos de recuperação secundários; o conteúdo salino; a presença de óleo residual e 

de produtos químicos. Atualmente, tendo em vista os aspectos sociais, legais e econômicos 

pertinentes, a água produzida, após o tratamento adequado deve ser destinada para fins 

mais nobres como reinjeção ou reuso na irrigação de plantas (Murray-Gulde et al. 2003). 

Portanto esse trabalho propõe o desenvolvimento de uma metodologia com a 

finalidade de planejar procedimentos que minimizem a quantidade de água produzida na 

superfície, Utilizando as espécies químicas presentes na água dos end members de cada 

reservatório de produção em métodos de experimentos com mistura, aplicando-se análise 

discriminante linear para a construção de modelos estatísticos queestimem de qual zona ou 

grupos de zonas reservatório de produção de petróleo é a água produzida no poço. 

Os modelos estatísticos desenvolvidos constituem uma ferramenta para auxiliar na 

identificação da proporção com que cada zona de produção contribui para o total de água 

produzida em um determinado poço. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Geral 

 

Utilizar as espécies químicas presentes na água produzida em métodos de 

experimentos com mistura para a construção de modelos estatísticos que estimema 

proporção com que cada zona de produção contribui para o total de água produzida em um 

determinado poço, com a finalidade de planejar procedimentos que minimizem a 

quantidade de água produzida na superfície. 

 

1.1.2 Específicos 

 

• Identificar as espécies químicas presentes na água produzida que melhor 

discriminem as diferentes zonas de produção. 

• Desenvolver modelos usando a Análise Discriminante Linear para discriminar a 

água produzida nos diferentes grupos de zonas de produção de petróleo. 

• Verificar a qualidadedas funções discriminates  

• Testar os modelos estatisticos construídos utilizando amostras reais 

• Estimar a proporção de água produzida para cada zona de produção para poços de 

petróleo produzindo água por duas ou mais zonas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A Indústriado Petróleo 

 

Na sociedade moderna, o petróleo ocupa um lugarde destaque, pois é uma das 

principais fontes de energia, além de ser utilizado como matéria prima para várias 

aplicações na indústria (polímeros, combustíveis, medicamentos, etc.). Explorar este 

recurso natural tornou-se estratégico para muitos países, sendo que os de maiores reservas 

e produção vêm apresentando papel importante no cenário da economia mundial. 

É comum durante a exploração dos reservatórios de hidrocarbonetos (petróleo e/ou 

gás) a presença de água. Nas fases iniciais de produção de petróleo, o volumedeágua é 

normalmente baixo, podendo-se atingir 80% do volume total extraído do poço quando o 

campo se encontra no seu estágio final de produção (Mccormack et al. 2001). 

 

2.1.1 Campos de petróleo com alta produção de água 

 

Nos reservatórios de petróleo o desenvolvimento da produção de petróleo e gás nos 

campos é em grande parte determinadapor suas características, tais como: tamanho, 

complexidade, produtividade etipo de fluidosque ele contém. (Jahn, et al., 2008).Na época 

de sua descoberta, as reservas de petróleo possuem certa quantidade de energia 

denominada de energia primária. Durante o processo de produção há uma exaustão desta 

energia, que ocasiona o decréscimo da pressão do reservatório e reduz a produtividade dos 

poços (Rosa et al. 2006). 

Oscampos em declínio de produção, como indicado pela seta na Figura 1, são 

denominados campos maduros, e uma definição mais específica para estes campos é que 

após um certo período de produção,atingiramseulimite econômicoapósos esforços de 

recuperaçãoprimária e secundária. Após estes esforços pode ocorrer oaumento da produção 

de água e/ou gás (Babadagli, 2007). 
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Figura 1 - Tendência de maturação do campo de petróleo 

 
Fonte: Adaptado de Babadagli (2007). 

 

Nestes campos é comum os poços começarem a produzir, cada vez mais, maiores 

quantidades de água produzida, que de acordo com Mondal & Wickramasinghe (2008), 

constituemo maior fluxo de resíduos da exploração e produçãode petróleo e gás, 

representando basicamente 90% desses resíduos. Ao chegar à superfície essa água 

geralmente é separada do petróleo bruto em um separador de óleo/água. Logo após a 

separação, dependendo dascaracterísticas da água produzida e do destino esperado, a 

fração obtida da água será submetida a tratamento e poderá ser reutilizada para diversas 

aplicações (Murray-Gulde et al.2003). 

 

2.1.2 Produção de água em campos Onshore e Offshore 

 

Nos campos terrestres (onshore) e marítimos (offshore) a produção de petróleo 

ocorre devido a quatro tipos principais de mecanismos naturais de produção: gás em 

solução, capa de gás, influxo de água e segregação gravitacional. Estes mecanismos podem 

atuar de forma simultânea sem que um predomine sobre o outro (mecanismo combinado). 

Em alguns desses mecanismos, nos reservatórios que contém níveis baixos de petróleo, a 

água é bombeada para a superfície durante a produção. Nesse processo, os fluidos contidos 

na rocha-reservatório devem dispor de certa quantidade de energia natural, para conseguir 
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se deslocar e vencer a resistência oferecida por diversas circunstâncias geológicas, para 

que possam atingir os poços produtores. (Rosa et al. 2006). 

Em geral, a produção de petróleo resulta dos efeitos da descompressão no 

reservatório e do deslocamento de um fluido por outro, como ocorre com a água que flui 

para a região de óleo, devido a uma diferença de pressão no reservatório (influxo natural de 

água).  

A origem desta água pode ser associada a um fluxo artesiano de um aquífero 

localizado próximo ao reservatório. Essa água promove a produção de óleo por meio de 

sua expansão e deste modo, a produção do óleo é melhorada, já que a redução da pressão 

do reservatório ocorrera lentamente. Entretanto, uma alta produção de óleo pode provocar 

uma diminuição na pressão, se a água do aqüífero não conseguir penetrar no reservatório, 

com uma vazão comparável à produção de fluidos, pois apenas grandes volumes de água e 

rocha, ao sofrerem as consequências da redução de pressão, são capazes de produzir 

grandes influxos de água, que são essenciais para manter a pressão, e a alta vazão de 

produção do reservatório (Ahmed & McKinney, 2005). 

O influxo de água pode também ocorrer de forma artificial por meio de injeção de 

água ou de vapor, nos casos em que a permeabilidade da zona de água é mínima, com 

objetivo de manter a pressão do reservatório próxima de sua pressão de origem. Portanto, 

projetar instalações para se adequar aos processos de injeção, tornou-se comum em 

situações em que o aquífero é insuficiente para manter a pressão natural do reservatório. 

Desse modo, a resposta do reservatório aos processos de injeção é um declínio lento da 

produção de óleo, e uma elevação gradual da produção de água nos campos. (Rosa et 

al.2006). 

Segundo Tellez et al. (2002), nos campos de produção de petróleo em áreas onshore, 

a mistura de hidrocarbonetos de petróleo e água ao chegar à superfície é processada através 

de diferentes unidades de separação e descarregada em instalações de armazenamento ou 

re-injetada em uma formação subterrânea como uma disposição permanente utilizada para 

processos de recuperação secundária. O fator médio de recuperação de petróleo nesses 

campos está na faixa de 30 a 70%, dependendo do aquífero natural ou da eficiência com 

que a água desloca o petróleo. 

Nas atividades de produção offshore a água utilizada para processos de recuperação 

do reservatório contribui para a geração de grandes volumes de água produzida, que tem 

como destino o processamento para reutilização ou descarte através de emissários no mar. 
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Em muitos casos, os compostos químicos presentes na água têm causado contaminação 

ambiental da área de descarga (Tellez et al. 2002). 

Fakhru’l-Razi  et al.(2009), apontam que a produção mundial de água na indústria do 

petróleo aumentou na ultima década econtinua a subir, e estima que,cerca de 80 milhões de 

barris de óleo e 250 milhões de barris pordia de água  são produzidos por dia resultando 

em uma proporção de 3:1 de água paraóleo. O aumento desta proporção é impulsionado 

pelo amadurecimento de campos antigos, mas conduzido para baixo,por melhores métodos 

de gestão. 

A Figura 2 dá uma estimativa da produção de água em campos de petróleo onshoree 

offshore a partir de 1990,e faz uma previsão para 2015. 

 

Figura 2 - Estimativa da produção de água em campos de petróleo de 1990 à 2015. 

 
Fonte: Adaptado de Fakhru’l-Razi et al. (2009). 

 

2.1.3 Viabilidade econômica dos campos maduros 

 

 Em todo mundo se observa que, quando os campos amadurecem eles tendem a 

produzir maior quantidade de água. Para se ter uma ideia, no ano de 1999, mais 

de210milhões de barris diários foram produzidos, essa produção excessiva de água é o 

principal critério para abandonar poços de petróleo e gás, deixando grandes volumes 

dehidrocarbonetos sem extrair (Khatib &Verbeek, 2002). 
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 Contudo os preços elevados das frações comercializáveis da produção desses 

hidrocarbonetos (óleo e gás) e seus derivados têm despertado o interesse das indústrias por 

estes produtos, e a partir da perspectiva de oferta e demanda surgiu a exploração e 

produção de petróleo em campos maduros e acumulações marginais (poços de pequena 

produção situados na margem da rentabilidade), como uma nova atividade econômica da 

indústria do petróleo. 

De acordo com Independent Petroleum Association of America - IPAA, 2000, os 

Estados Unidos da América (EUA) possuíam aproximadamente 457.000 poços marginais, 

que produziam cerca de 1,2 milhões de barris/dia no ano de 2000. Esta produção 

representava 20% do total de óleo produzido internamente e era equivalente ao total de 

óleo importado da Arábia Saudita pelo país. Portanto, a preservação doscampos marginais 

tornou-se essencial para a segurança energética dos EUA. Neste país, os campos marginais 

com produção menor que 15 b/d representam para as companhias independentes 75% da 

produção de companhias menores, entre 30% a 60% das médias e 20% da produçãodas 

companhias maiores.  

Entretanto, cerca de 30 campos gigantes representam metade das reservas de petróleo 

do mundo e a maioria deles são classificados como campos maduros.O desenvolvimento 

desses campos requer estratégias adequadas de gestão de reservatórios e novas técnicas de 

recuperação terciária (recuperação aprimorada de petróleo que aumenta a mobilidade do 

óleo a fim de aumentar o fator de produção),que os tornem economicamente viáveis 

(Babadagli, 2007). 

A média mundial do fator de recuperação de óleo é estimada em 35%, pois 

atualmente, a tecnologia permite-nos desenvolver, operar e entender campos difíceis e  

torna-los produtivos de forma mais econômica do que teria sido possível no passado. O 

desenvolvimentode ferramentas modernas para a análise e reduçãodas incertezas no 

campo, permite aos operadores controlar os custos de forma eficaz, embora os campos 

mais antigosapresentemproblemas únicosqueexigem soluçõesinovadoras.Com os 

custoscrescentes deencontrar e desenvolvernovos campos de petróleo, as companhias 

petrolíferas estão voltandomais a atençãopara a revitalizaçãode campos existentes.Por 

causa depráticas históricas, esses campos têm muitas vezesum potencial significativopara a 

recuperaçãomelhorada (Blaskovich, 2000). 
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2.2 Água produzida 

 

A água produzida é um subproduto da produção de petróleo. Essa água está em 

contato com óleo no reservatório, e consiste de água de formação (água naturalmente 

presente na formação geológica do reservatório de petróleo) e água de injeção (água 

introduzida no reservatório para aumento da produção de óleo) (Murray-Gulde et al. 2003). 

As propriedades fisico-químicas e biológicas da água produzida em campos de 

petróleo depende de dois fatores: a formação geológica e a localização geográfica do 

reservatório. Estes dois fatores ditam o tipo e a concentração de espécies inorgânicas na 

água de formação (lodo, sais, materiais radioativos naturais e metais), bem como o tipo e a 

especificação dos hidrocarbonetos coexistentes (óleos leves ou pesados, e gasesácidos). 

Também podem estar presentes na água produzida bactérias redutoras de sulfato, devido 

aintrodução desulfatoatravés da injeçãode água do mar, e bactérias anaeróbias. As algas e 

os fungospodem, adicionalmente,estarem presentes nessa águadurante o processamento 

eminstalações de superfície.Além disso, resíduosde produtos químicosde produção, 

taiscomo biocidas,inibidores de corrosão eemulsificantes, tormam as propriedades daágua 

produzida ainda mais complexa (Bader, 2007). 

Segundo Mondal & Wickramasinghe (2008), os sólidos totais dissolvidos (TDS) na 

água produzida podem apresentar um valor estimado de 170.000 mgL-1. Fazendo um 

comparativo, o TDS recomendado para a água potável é inferior a 500 mgL-1, e de 1.000 a 

2.000mg L-1 para outros usos benéficos como lagoas de ações ou de irrigação, enquanto 

que a água do mar tem uma média de 35.000 mg L-1. 

Os compostos inorgânicos dissolvidos na água produzida incluem uma ampla 

variedade de cátions comoNa+,K+, Ca2+, Mg2+, Ba2+,Sr2+, Fe2+,ânions, como Cl-,SO4
2-, 

CO3
2-, HCO3

-e materiais radioativos como íons de rádio como 226Ra2+e228Ra2+. No entanto, 

a composição da água produzida é qualitativamente semelhante a do petróleo e /oudo gás 

produzido (Fakhru’l-Razi et al. 2009). 

 

2.3 Geoquímica do Petróleo 

 

Na indústria do petróleo a geoquímica é uma ferramenta das mais recentes. É 

utilizada paraestudar os processos químicos envolvidos na composição de rochas, solos, 

águas e a distribuição das formas naturais da matéria na superficie epara explicar o 
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comportamento e a distribuição quantitativa dos diferentes elementos químicos, assim 

como suas migrações (Van Gaans, 1998). 

Inicialmente a atuação da geoquímica nas empresas petrolíferas era direcionada para 

a área de exploração, identificando a rocha geradora de petróleo, estimando sua evolução 

térmica, ou determinando o volume de petróleo gerado. Segundo Min et al. (2006), em 

1990 essa aplicação passou a ser ampliada para avaliação de reservatórios de petróleo e 

gestão da produção. Atualmente, a geoquímica participa ativamente do processo de 

exploração e produção da indústria do petróleo, utilizando os princípios da química para o 

estudo da origem, migração eacumulaçãodos fluidos comercializáveis (óleo ou gás), assim 

como no apoio à resolução de problemas de contaminação e de poluição ambiental. 

 

2.3.1 Geoquímica de reservatórios 

 

A utilização da geoquímicapara fins de engenharia dereservatório tornou-se um 

método padrão na rotina da indústria petrolífera (Huseby et al. 2005). O método 

fundamenta-se na caracterização dos fluidos, óleo, gás e água, armazenados nas rochas 

reservatório, com a finalidade de definir a origem da variação na composição molecular 

dos fluidos, identificando e compreendendo as interações desses fluidos com as rochas 

reservatórios. Os dadosgeoquímicos de reservatóriosfornecem informações sobre 

asconcentraçõese distribuiçõesespaciais dos constituintesgeoquímicos, tais como CaO, 

MgO, Al2O3, SiO2e K2O, que podem ser indicadores de qualidade para o reservatório.As 

concentraçõese a distribuição desses constituintesauxiliam a produção nos camposem que 

existem poços que produzem óleo através de duas ou mais zonas de produção ou de rochas 

reservatórios diferentes, estimando a participação de cada um nos intervalos de produção 

(Benzagouta & Amro, 2009). 

Os fluidos acumulados nosreservatórios de petróleofrequentemente 

mostramvariaçõesmensuráveisna sua composição,tantolateralmente (entre poços), 

comoverticalmente(dentro deum único poço). O padrão devariação écontrolado pela 

configuraçãogeológicado reservatório, influenciandoa maneira com queos fluidos 

migrameenchem oreservatórioa partir deum ou mais compartimentosde origem.Entretanto, 

quando o reservatório é preenchido completamente, forças direcionadas por densidade e 

por difusão molecular procuram eliminar estas variações composicionais, na tentativa de 

alcançar o equilíbrio químico e mecânico na coluna de óleo (England, 1990). 
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2.3.2 Interações entre fluidos e rochareservatórios 

 

A teoria mais aceita para o processo deformação da mistura de hidrocarbonetos 

conhecida como petróleo é a transformação térmica das misturas complexas solúveis 

(betume) einsolúveis (querogênio), gerando compostos orgânicos líquidos e gasosos. A 

taxa de produçãode petróleoaumenta como aumento da temperaturaeprofundidade dos 

sedimentosgeradores (Silverman, 1978). 

A acumulação de petróleo ocorre após o processo de geração com a migração do 

óleo e/ou gás, através das camadas de rochas adjacentes e porosas, até encontrar uma rocha 

selante e uma estrutura geológica que detenha seu caminho, sobre a qual ocorrerá a 

acumulação em uma rocha porosa chamada de rocha reservatório. A formação e a evolução 

da composição do fluido que se acumula no reservatório, sofre influência deambientes 

químicos subsuperficiais que desempenham um papel ativo. Em particular, os compostos 

inorgânicos tais como a água e sais minerais. A água facilitaos mecanismos de reaçõesque 

não podem ocorrer emambientes secos,e contribui comhidrogênioe oxigêniopara a 

formaçãode hidrocarbonetos e deprodutosoxigenados, enquanto que os sais minerais agem 

como reagentes ou catalisadores durante a maturação da matéria orgânica. Além disso, 

interações orgânicas e inorgânicas em bacias sedimentares têm implicações diretas no 

processo de migração e aprisionamento do óleo, porque muitos produtos de alteração 

orgânica participam de processos no reservatório que criam ou destroem os sedimentos e  

alteram a porosidade e  a permeabilidade (Seewald, 2003). 

No reservatório, o óleo, normalmente, é encontrado juntamente com água e ou gás e 

outros compostos orgânicos dispostos de acordo com suas densidades. Na zona superior do 

reservatório, geralmente há uma capa de gás rico em metano (CH4), mas sua composição 

também abrange outros hidrocarbonetos gasosos, gases corrosivos, como o gás sulfídrico 

(H2S) e o dióxido de carbono (CO2). Na zona intermediária, está o óleo, contendo água 

emulsionada em alguns casos e também os mesmos componentes presentes no gás. Na 

última zona, encontramos água livre (não misturada com óleo), com sais inorgânicos 

dissolvidos e sedimentos (Seewald, 2003). 

De acordo com Wendebourg (2000), a água é a principal força motriz para a 

migração (flutuabilidade) devido a diferença de densidade em relação ao óleo e, portanto, 

influencia as taxas de migração dos fluidos nas acumulações de petróleo. 
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2.4 Métodos da Estatística Multivariada 

 

A análise multivariada refere-se atodas as técnicas estatísticas que, 

simultaneamente,analisam múltiplas medidas sobre indivíduos ou objetos sob 

investigação.Assim, qualquer análise simultânea demais de duas variáveis pode 

serconsideradaanálise multivariada. Muitas técnicas de análise multivariadasão 

extensõesda análise univariada(análise de uma única variável emdistribuições) e análise 

bivariada (análise de duas variáveis, podendo ser ou não estabelecida uma relação de causa 

e efeito entre elas) (Hair Jr et al. 2010). 

Astécnicas de análise multivariada consistem em correlacionar as variáveis medidas 

entre si. Essas técnicas são populares porquepermitem que os centros de pesquisa,a 

indústria e as organizações governamentais aperfeiçoem a suatomada de decisão e a 

expansão dessas técnicas tem sido possível, devido ao avanço da tecnologia computacional 

e ao desenvolvimento de módulos de análise multivariadanos softwares estatísticos.  

Segundo Mingoti (2005), a estatística multivariada divide-se em dois grupos: O 

grupo das técnicas que aplicam métodos exploratórios de sintetização da variabilidade dos 

dados, tais como análise de componentes principais, análise fatorial, análise de correlações 

canônicas, análise de agrupamentos, análise discriminante e análise de correspondência.  O 

segundo grupo consiste de técnicas de inferência estatística, e encontram-se inseridos nesse 

grupo os métodos de estimação de parâmetros, testes de hipótese, análise de variância, 

análise de covariância e de regressão multivariada. 

 

2.4.1 Análise Discriminante 

 

A análise discriminante é uma técnica da estatística multivariada que parte do 

conhecimento de que os n indivíduos observados pertencem a diversos subgrupos e 

procura-se determinar funções das p variáveis observadas que melhor permitam distinguir 

ou discriminar esses subgrupos ou classes. A discriminação ou separação é a primeira 

etapa da análise, sendo a parte exploratória, a qual se procura características capazes de 

serem utilizadas para alocar objetos em diferentes grupos previamente definidos. Sendo 

necessário conhecer, a priori, os grupos e características de cada objeto, para então criar 

uma função matemática chamada de regra de classificação. A técnica fundamenta-se na 
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teoria das probabilidades, que é utilizada para classificar novos elementos amostrais, nos 

grupos já existentes (Mingoti, 2005). 

De acordo com Coomans et al. (1979),as etapas quepodem ser observadas naanálise 

discriminantepodem ser resumidascomo se segue: 

(1) A primeira etapa éde reconhecimento das características que melhor distinguem a 

maioria dos grupos; 

(2) Etapa de transformação:consiste em transformar oespaço padrãoporcombinação 

linear dosdiferentes parâmetros domodelo.As funçõesdiscriminantes linearesobtidasdeste 

modosão utilizadas para definiros eixos doespaçodiscriminante. 

(3)Etapa de classificação:formulação deumaregra de classificaçãono 

espaçodiscriminantepara classificar os indivíduosdesconhecidos, isto é feito usando-

sefunções de classificação. 

(4)A seleção de recursos: isto pode ser feitoantes oudepois do passo(2).Para 

rastrearvariáveis redundantes, vários critériossãodisponíveis.Estes critériosatribuem 

valoresnuméricos parao poder de discriminaçãode cadavariável individual. 

A análise discriminante envolve a derivação de uma ou mais combinações lineares 

de variáveis que discriminarão os grupos. Segundo Hair Jr et al. (1998), a discriminação é 

estabelecida a partir dos pesos da variável estatística. O critério para definição dos pesos 

ou coeficientes da combinação linear é a maximização da variância entre os diferentes 

grupos e dentro destes. A combinação linear para uma análise discriminante é também 

conhecida como função discriminante conforme a Equação 1. 

 

��� = � + �	
	� + ��
�� + ⋯ �
� 

em que: 
 

 

 

 

 

O conjunto de variáveis que influencia, simultaneamente, no comportamento dos 

objetos é obtido multiplicando-se cada variável observada pelo seu peso ou coeficiente 

correspondentee acrescentando-sejuntos esses produtos, resultando em um escore Z 

discriminante para cada grupo. A média dos escores discriminantes dos grupos é chamada 

Zkj= escore Z discriminante da função discriminante j para o objeto k 

α = constante (intercepto) 

Wi = peso ou coeficiente para a variáveli 

Xki= variável observada i para o objeto k 

(1) 
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centróide. Os centróides indicam o local mais típico de qualquer indivíduo de um grupo 

particular, e uma comparação dos centróides de grupos, mostra quão afastados estão os 

grupos, ao longo da dimensão testada (Hair Jr et al. 2010). 

A medida da distância entre os centróides de grupos é utilizada para o teste de 

significância estatística da função discriminante. Essa medida é computada, comparando-

se as distribuições dos escores discriminantes para os grupos. Se existir uma pequena 

sobreposição nas distribuições, a função discrimina bem; mas se a sobreposição for grande, 

a função é um discriminador pobre e não separa bem os grupos. 

Johnson & Wichern (1998), afirmam que para utilizar a técnica de análise 

discriminante, existem alguns pressupostos, tais como: ausência de pontos discrepantes, 

normalidade multivariada, linearidade, multicolineariedade entre os grupos e 

homogeneidade das matrizes devariância e covariância. Se esses pressupostos não forem 

considerados, a eficiência do modelo de classificação estará comprometida.  

Portanto, é recomendável que, para a construção da regra discriminante, seja 

aplicado ao modelo, uma função linear ou quadrática. Para construir a função 

discriminante, é preciso utilizar o vetor de médiase também uma matriz de covariância. 

Quando as matrizes de covariância são diferentes, utilizamos a função quadrática e nos 

casos em que essas matrizes são iguais, a obtenção de uma regra discriminanteé mais 

simples e para a construção da função, utiliza-se o método linear, também conhecido como 

função discriminante linear de Fisher, que é uma combinação linear de características 

originais, a qual se caracteriza por produzir separação máxima entre duas populações. 

 

2.4.2 Estimação e ajuste da regra de classificação 

 

Após a construção da função discriminante é necessário estimar as probabilidades de 

classificações incorretas que podem ocorrer. O ajuste geral do modelo pode ser avaliado 

por processos computacionais ou de significância estatística.  

O processo computacional pode ser simultâneo (direto) ou stepwise (alternado). No 

modo direto, todas as variáveis são usadas ao mesmo tempo. No modo alternado, elas são 

selecionadas pelo poder discriminante. Para isso, é verificado o poder discriminante da 

variável que ingressa na equação. Segundo Mingoti (2005), três métodos estão disponíveis 

na maioria dos softwares estatísticos usuais do processo computacional. 



30 

Kytéria Sabina Lopes de Figueredo - 2013 

Método Resubstituição: Todos os elementos amostrais são utilizados para a 

construção do modelo e depois, esses mesmos elementos são utilizados para estimar as 

probabilidades dos erros. Quando a função discriminante é de boa qualidade, ela apresenta 

uma alta porcentagem de acerto na classificação dos elementos, em relação à populaçãoa 

que realmente pertencem. Este método de estimação do erro é consistente, mas viciado e 

tende a subestimar os verdadeiros valores para elementos que não pertencem à amostra 

conjunta utilizada para construir a função discriminante. 

Método Holdout: Este método consiste em dividir o conjunto total de dados, em 

dois subconjuntos mutuamente exclusivos, um para treinamento (estimação dos 

parâmetros) e outro para teste (validação). O conjunto de dados pode ser separado em 

quantidades iguais ou não. Uma proporção muito comum é considerar 2/3 dos dados para 

treinamento e o 1/3 restante para validação. A regra de discriminação estimada é utilizada 

para classificar os elementos que foram colocados à parte, inicialmente, e as proporções de 

classificações incorretas são calculadas da mesma forma como descrito no método de 

resubstituição. As probabilidades de classificações incorretas obtidas por este 

procedimento não são viciadas. A desvantagem é a redução do tamanho da amostra para a 

estimação da regra de discriminação. Portanto, este método é mais indicado que o método 

de resubstituição, quando está disponível uma grande quantidade de dados. 

Método Lachenbruch: Este método também é conhecido como validação cruzada 

oupseudo–jacknife. Foi proposto por Lachenbruch & Mickey (1968), baseado em um 

procedimento que combina a técnica chamada de jacknife, proposta por Efron e o método 

das probabilidades de classificações incorretas estimadas. É muito popular e está inserido, 

em praticamente, todos os softwares estatísticos. O método está baseado no princípio 

“leave-one-out” e consiste em separar uma observação da amostra original, estimar os 

coeficientes do modelo com base no restante da amostra e classificar a observação 

separada utilizando a nova equação. O procedimento é repetido para todas as amostras, de 

modo que, todas as observações sejam classificadas por modelos cujos parâmetros foram 

estimados com base nas demais. O percentual de classificações corretas é acumulado para 

todas as observações da amostra, indicando a precisão global do modelo. As estimativas 

desse método são não viciadas e melhores que o método de resubstituição para populações 

normais e não normais. 

Após ser computada, a função discriminante pode ser avaliada por vários critérios 

estatísticos, disponíveis, tais como os coeficientes: Lambda de Wilks, o traço de Hotteling 
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ou o critério de Pillai. O critério de significância estatística convencional é de 0,05 para 

testar a função discriminante, mas alguns pesquisadores adotam até 0,10 (Hair Jr et 

al.2010). 

 

2.4.3 Experimentos com Misturas 

 

Uma importante aplicação da estatística na ciência e na indústria são os métodos de 

experimentos com mistura, que é um experimento cuja variável resposta, caracterıstica a 

ser observada na mistura, é uma função somente das proporções presentes na formulação. 

Por isso, o valor das variáveis de resposta muda somente quando são feitas alterações nas 

proporções relativas dos componentes presentes na mistura e não da quantidade total da 

mistura (Cornell, 1990). 

Em experimentos envolvendo mistura, a soma das proporções dos componentes é 

sempre igual a 1(100%), eas variáveis não são independentes, ou seja, mudando o nível de 

uma variável, muda-se o nível de pelo menos uma das outras variáveis, já que a proporção 

entre elas é a característica de interesse.  

Deste modo, no planejamento dos experimentos com mistura devem ser adotados 

projetos que considerem as seguintes restrições: Sejamx1, x2,..., xq,q proporções de 

componentes de mistura taisque 0 ≤ xi ≤ 1, i =1, .., q ,então x1 + x2 + ... + xq= 1 

Estas restrições implicam que as proporções x’
is podemassumir valores dentro do 

simplex (q − 1) dimensional. Para ocaso de q = 3, o simplex é representado 

geometricamente por um triângulo equilátero. Em experimentos com misturas, o modelo 

de regressão paraa resposta pode ser expresso na forma y = η (x)+ e, em que x’=(x1,x2, ..., 

xq) pertence ao simplex ( q − 1) dimensional, y éa resposta observada em x e η (x) e e são 

respectivamente resposta esperada e erro aleatório (Cornell, 1990). 

Segundo Pasa (1996), um experimento com misturas contém três etapas: 

Etapa 1: 

 Definição dos objetos de trabalho e da identificação da mistura em estudo e 

estabelecimento do grau de confiança que se tem em cada informação. Procura-se então 

definir os componentes da mistura características das variáveis respostas e os fatores 

controláveis e não controláveis.  

Etapa 2: 
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Nessa etapa é realizado o planejamento experimental, que consiste em definir a 

metodologia para executar e analisar o experimento baseando-se nos conceitos estatísticos 

com o objetivo de otimizar o experimento. Entretanto, o modelo matemático escolhido 

define qual é o planejamento mais adequado, os modelos mais utilizados são: Linear, 

Quadrático, Cúbico completo e Cúbico espacial. 

Os planejamentos experimentais são conjuntos de pontos pré-selecionados dentro 

do simplex resultante das combinações dos componentes da mistura. Duas classes 

principais de planejamento experimental com misturas são utilizadas simplex-lattice e o 

simplex-centróide 

O simplex-lattice consiste de um arranjo simétrico de pontos referidos como {q,m} 

em que q é o número de componentes da mistura e m é o grau de polinômio a ser ajustado. 

As proporções a serem assumidas por cada componente dá um número igual a (m + 1) 

simetricamente espaçados de 0 até 1. O simplex-lattice pode ser obtido pela Equação 2. 

 

∁����	
� =

�����	�!

�!���	�!
 

 

No simplex-centróide um número de (2q – 1) observações é utilizado, o que reduz o 

número de ensaios a serem executados no experimento. Esse tipo de planejamento abrange 

observações de todos os subconjuntos dos (q) componentes nas misturas em que esses 

componentes aparecem em iguais proporções. A Figura 3 apresenta um exemplo gráfico de 

um experimento simplex – centróide. 

(2) 
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Figura 3 - Exemplo gráfico de um experimento simplex – centróide. 

 

 

Etapa 3: 

 Realiza-se o experimento e faz-se análise dos dados obtidos para interpretação. Por 

meio de algumas técnicas, tornam-se conhecidas as relações casuais entre os fatores 

controláveis pesquisados e as variáveis de resposta. 

 

2.5 Características da área de estudo 

 

2.5.1 Contexto geológico e estratigráfico 

 

A Bacia Potiguar compreende a porção norte do Estado do Rio Grande do Norte, 

compondo aproximadamente 21.500 km2 na parte emersa e 26.500 km2 na parte submersa, 

dos quais uma pequena porção está inserida na parte leste do Estado do Ceará. Situada no 

extremo nordeste do Brasil limita-se, a oeste, com a Bacia do Ceará pelo Alto de Fortaleza 

(mar) e Plataforma Aracati (terra); a leste com a Bacia de Pernambuco-Paraíbapelo Alto de 

Touros (mar) e Plataforma de Touros (terra); a sul, com embasamento cristalino; e, a norte, 

com o oceano Atlântico, ocorrendo até a isóbata de 2000 m. (Costa, 2011). 

Considerada a mais oriental das bacias da margem equatorial brasileira, estando a sua 

origem e desenvolvimentointimamente relacionados com a evoluçãogeológica da margem 

continental brasileira. A Bacia Potiguar assim como asoutras bacias marginais,tem seu  

preenchimento sedimentar caracterizado por  três estágios evolutivos distintos, rifte, 
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Figura 4 - Coluna estratigráfica da Bacia Potiguar 

Fonte: Araripe & Feijó (1994) 

Este grupo é composto pelasformações Pendência, Pescada e Alagamar

ia épredominante de arenitos finos até conglomeráticos, com intercalação de 

folhelhos e siltitos. Os sistemas deposicionais identificados nesta formação 

aluviais e de sistemas flúvio-deltáicos. A Formação Pescada é composta de arenitos 

médios, comintercalações de folhelhos e siltitos. O principal sistema deposicional é o de 

uviais coalescentes. A Formação Alagamar tem contato inferior discordante sobre 

as Formações Pendência e Pescada. É uma seção areno-carbonática sotoposta de forma 
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discordante à Formação Açu. Tem idade Neoalagoas e é formada pelos membros Upanema 

e Aracati. 

• Grupo Apodi:  

Constituido pelas formações Açu,Quebradas, Ponta do Mel e Jandaíra apresenta 

grande concentração de rochas carbonáticas. AFormação Açu caracteriza-se porcamadas 

espessas de arenito médio a muito grosso, com intercalações de folhelho, argilito e siltito. 

Interdigita-se com as formações Ponta do Mel e Quebradas, estando sotoposta de forma 

concordante à Formação Jandaíra e tem contato inferior discordante com a Formação 

Alagamar. A Formação Ponta do Mel é constituída por calcarenitos oolíticos, dolomitos e 

calcilutitos, intercalados por folhelhos, interdigita-se lateralmente e recobre 

concordantemente a Formação Açu, e está recoberta pela Formação Quebrada que se 

divide em dois membros: Redonda, composto por arenitos, folhelhos esiltitos, e Porto do 

Mangue caracterizado por folhelhos plataformais. AFormação Jandaíra é formada por 

rochas calcárias de alta e baixa energia, principalmente calcarenitos 

bioclásticos,sedimentos finos e evaporitos. Os sistemas deposicionais correspondentes são 

os sistemas de barra, planície de maré e sistemas de bancos. 

• Grupo Agulha:  

Este Grupo abrange as Formações Ubarana, Guamaré, Tibau e Barreiras. Na 

Formação Ubarana predominan os folhelhos e argilitos, entremeado por camadas 

relativamente delgadas de arenitos grossos a muito finos, siltitos e calcarenitos finos. 

AFormação Guamaré é caracterizada por calcarenitos bioclásticose calcilutitos, 

depositados em plataforma e taludes carbonáticos. A Formação Tibau é constituída 

porarenitos grossos. O ambiente deposicional principal é o de leques costeiros. A 

Formação Barreiras é compostapor conglomerados e arenitos  ferruginosos. 
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2.5.2 Localização da área de estudo 

 

Os campos petrolíferos de Monte Alegre (MAG) e Serra, área de estudo desse 

trabalho, encontram-se inseridos na Bacia Potiguar e suas rochas reservatórios são 

associadas à formação Açu, Figura 5. Os campos produzem com diferentes esquemas de 

completação (simples ou dupla). As zonas podem produzir de forma isolada ou de forma 

associada a outras zonas.  

 

Figura 5 - Arcabouço estrutural da Bacia Potiguar emersa com ilustração e nomenclatura dos principais 

campos de petróleo. 

 
Fonte: Adaptado de Costa (2011) . 

 

De acordo com Vasconcelos et al. (1990), a Formação Açu abrange uma faixa de 

aproximadamente 15 km ao longo da borda da bacia, nas porções emersas e submersas. 

Sendo composta por rochas predominantemente siliciclásticas, variando desde 

conglomerados a argilitos. Divide-se da base para o topo em quatro unidades: Açu 1, Açu 

2, Açu 3 e Açu 4, relacionadas ao sistema deposicional predominante. 

A unidade Açu-1 representa depósitos de leques aluviais. As unidades Açu-2 e Açu-3 

correspondem aos grandes ciclos fluviais da Formação Açu, apresentando padrão de 
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afinamento textural para o topo. A base da unidade Açu-3 é caracterizada por uma 

reativação do sistema fluvial. A unidade Açu 4 é constituída por depósitos de origem 

estuarina. 

A Formação Açu possui os principais reservatórios de hidrocarbonetos da Bacia 

Potiguar com alta capacidade de acumulação e produção de óleo, sendo responsável por 

cerca de 80% da sua produção. Em sua área de ocorrência está a maioria dos campos de 

petróleo da bacia, onde ocorre forte associação entre o petróleo e a água de baixa 

salinidade, encontrada nesta formação, sob o efeito de fluxo hidrodinâmico, o que lhes 

confere contatos óleo/água inclinados (Teixeira, 1991).  

Esse contato óleo/água ocorre porque os arenitos da Formação Açu estão inseridos 

no aqüífero confinado Açu que é um dos principais aquíferos da bacia, apresentando um 

excelente potencial hidrogeológico. Os aquíferos podem se encontrar subjacentes ou 

ligados lateralmente aos reservatórios. Na formação Açu ocorre ambos os tipos, sendo em 

sua maior parte, pequenos e pouco atuantes e, consequentemente, a implantação de 

projetos de injeção ou reinjeção de água tornam-se fundamentais à exploração dos 

reservatórios de petróleo desta formação. 
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Apêndice I 

 

Banco de dados do campo MAG 
 

zona coleta duplicata 
Brometo 

mg/L 
Cloreto 
mg/L 

Boro 
mg/L 

Sulfato 
mg/L 

Manganês 
mg/L 

Fluoreto 
mg/L 

Formiato 
mg/L 

Magnésio 
mg/L 

Ferro.Total 
mg/L 

Cálcio 
mg/L 

Potássio 
mg/L 

Sódio 
mg/L 

Zinco 
mg/L 

Alumínio 
mg/L 

Bário 
mg/L 

100 1 S 2,95 1351,40 0,46 65,08 0,06 0,67 0,72 139,50 0,05 328,30 51,34 360,60 0,02 0,06 0,21 

100 2 S 3,10 1187,00 0,39 66,00 0,04 0,72 0,23 101,50 0,04 234,20 45,70 311,90 0,09 0,08 0,20 

100 2 N 3,05 1187,19 0,41 66,56 0,05 0,71 0,26 101,54 0,02 231,90 46,34 310,95 0,07 0,08 0,20 

100 1 S 2,11 1123,87 0,54 65,62 0,07 1,40 0,56 101,60 0,08 240,90 45,59 318,80 0,03 0,08 0,27 

100 2 S 2,46 924,72 0,44 53,07 0,04 1,09 0,23 63,00 0,04 233,30 38,20 302,10 0,07 0,08 0,27 

100 2 N 2,40 899,23 0,37 52,38 0,04 1,15 0,26 47,28 0,02 200,00 38,05 300,10 0,06 0,07 0,20 

100 3 S 2,72 906,76 0,42 46,61 0,05 1,05 0,44 96,50 0,01 230,75 43,63 284,40 0,09 0,11 0,24 

100 3 N 2,37 931,89 0,43 48,51 0,06 1,34 0,34 94,57 0,02 212,45 38,82 265,15 0,10 0,16 0,24 

140 1 S 2,03 982,24 0,43 70,66 0,12 1,84 0,45 105,10 0,07 235,90 46,20 278,30 0,03 0,07 0,52 

140 2 S 2,13 808,04 0,40 62,50 0,09 1,69 0,23 83,09 0,02 180,40 44,73 252,40 0,09 0,11 0,49 

140 2 N 2,09 799,99 0,42 64,59 0,10 1,63 0,31 66,47 0,02 177,10 45,40 244,60 0,08 0,14 0,51 

140 3 S 0,63 314,74 0,84 24,15 0,09 1,67 0,99 1,27 0,34 22,88 62,00 228,55 0,41 0,35 0,08 

140 3 N 0,65 312,98 0,83 24,67 0,09 1,67 1,16 1,38 0,01 22,02 61,75 228,30 0,25 0,36 0,08 

140 1 S 1,01 836,40 0,40 63,39 0,95 0,43 0,66 38,80 0,02 154,45 95,26 219,90 0,04 0,13 0,20 

140 2 S 0,66 252,96 0,69 48,76 0,07 0,61 0,56 4,87 0,11 20,91 84,88 167,65 0,09 0,43 0,05 

140 2 N 0,67 259,72 0,69 48,64 0,07 0,62 0,59 4,20 0,14 19,36 82,25 163,65 0,09 0,40 0,05 

140 3 S 1,05 438,45 0,51 60,55 0,06 0,54 0,57 14,51 0,05 88,48 104,15 168,40 0,09 0,24 0,15 

140 3 N 1,20 460,96 0,51 62,14 0,06 0,67 0,58 14,57 0,03 88,44 104,15 166,00 0,09 0,28 0,15 

140 1 S 2,42 1364,50 0,35 145,92 0,07 0,43 0,58 146,10 0,10 329,80 47,38 360,50 0,03 0,04 0,13 

140 2 S 2,52 953,10 0,34 159,44 0,08 0,53 0,22 80,94 0,04 210,50 46,17 257,20 0,06 0,08 0,23 
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140 2 N 2,70 953,10 0,31 151,39 0,07 0,56 0,21 80,00 0,03 200,10 46,17 257,00 0,05 0,06 0,20 

240 1 S 1,21 1012,36 0,30 29,17 1,43 0,33 0,48 89,35 0,12 228,60 37,17 245,90 0,04 0,09 0,00 

240 2 S 1,12 433,61 0,31 65,51 0,23 1,01 0,34 27,95 0,11 116,50 36,30 179,40 0,08 0,10 0,10 

240 2 N 1,38 523,35 0,29 65,09 0,21 1,20 0,23 40,13 0,78 137,65 33,15 189,60 0,09 0,09 0,13 

240 3 S 1,20 489,20 0,30 56,16 0,29 1,01 0,37 53,51 1,03 156,55 36,16 198,10 0,08 0,14 0,14 

240 3 N 1,22 490,42 0,30 56,31 0,25 1,05 0,35 60,43 8,31 141,35 34,42 186,20 0,06 0,18 0,13 

260 1 S 1,75 1059,92 0,52 65,67 0,12 1,55 0,54 99,14 0,09 232,35 43,66 283,10 0,04 0,09 0,18 

260 2 S 1,89 721,61 0,41 64,48 0,10 1,78 0,51 73,94 0,04 174,40 41,83 243,80 0,13 0,30 0,19 

260 2 N 1,92 731,13 0,46 65,33 0,11 1,89 0,45 74,40 0,04 174,40 37,84 234,80 0,10 0,25 0,20 

260 1 S 1,69 905,95 0,48 59,15 0,24 1,86 0,50 94,77 0,08 247,70 50,23 302,20 0,96 0,08 0,17 

260 2 S 1,91 722,49 0,42 59,07 0,23 2,05 0,41 65,88 0,02 161,70 40,18 217,65 0,10 0,20 0,18 

260 2 N 1,89 714,44 0,46 58,05 0,25 2,03 0,38 59,49 0,03 211,45 38,05 253,45 0,07 0,18 0,17 

260 3 S 1,37 541,49 0,34 11,44 0,19 1,49 0,35 63,29 0,02 177,63 43,58 226,20 0,09 0,14 0,20 

260 3 N 1,37 533,69 0,33 11,05 0,21 1,45 0,34 69,24 0,02 172,75 41,66 208,30 0,08 0,15 0,21 

260 1 S 1,28 841,45 0,37 23,16 0,32 1,33 0,47 86,26 0,08 216,80 50,62 252,60 0,03 0,07 4,79 

260 2 S 1,51 562,93 0,38 6,22 0,29 1,55 0,26 59,28 0,03 170,50 44,66 221,05 0,07 0,09 4,74 

260 2 N 1,49 563,99 0,39 5,83 0,29 1,56 0,34 56,96 0,03 168,50 43,97 217,30 0,08 0,09 4,61 

260 3 S 1,43 552,68 0,35 4,26 0,28 1,57 0,44 72,82 0,01 169,00 41,03 204,90 0,06 0,11 4,98 

260 3 N 1,43 569,82 0,34 3,92 0,06 1,57 0,36 71,41 0,01 128,85 39,51 198,90 0,07 0,15 0,24 

260 1 S 1,70 836,15 0,51 18,44 0,32 1,88 0,44 80,03 0,07 192,40 41,13 250,80 0,02 0,08 0,17 

260 2 S 1,78 667,16 0,48 5,76 0,28 2,07 0,22 64,21 0,03 161,40 42,61 239,80 0,07 0,09 0,17 

260 2 N 1,82 681,23 0,53 5,56 0,31 2,04 0,23 57,13 0,02 165,80 44,50 244,20 0,11 0,11 0,18 

260 1 S 1,51 777,85 0,48 23,11 0,13 1,92 0,87 108,60 0,54 173,70 57,29 263,80 0,06 0,04 1,42 

260 2 S 1,63 618,81 0,45 0,43 0,12 1,01 0,21 71,77 0,39 147,70 53,93 229,60 0,07 0,08 1,22 

260 2 N 1,70 643,79 0,49 0,51 0,13 2,03 0,25 69,51 0,47 150,90 56,49 236,35 0,15 0,13 1,29 

400 1 S 1,03 789,68 0,43 13,35 0,38 1,34 0,41 88,47 0,12 215,70 52,82 244,00 0,04 0,09 9,54 
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400 1 S 1,17 844,03 0,39 36,68 0,27 1,09 0,86 76,80 0,10 200,90 49,21 251,10 0,02 0,10 0,32 

400 2 S 1,40 518,54 0,42 4,32 0,35 1,73 0,35 60,67 0,06 156,90 47,32 212,15 0,07 0,07 0,84 

400 2 S 1,39 530,16 0,37 7,66 0,23 1,42 0,61 61,64 0,03 169,00 47,89 230,30 0,10 0,27 0,32 

400 2 N 1,39 516,30 0,43 4,12 0,36 1,77 0,25 60,01 0,06 169,50 47,06 212,80 0,08 0,10 8,43 

400 2 N 1,41 527,71 0,38 27,83 0,24 1,39 0,30 62,27 0,03 159,60 46,96 224,90 0,10 0,12 0,32 

400 1 S 1,45 717,82 0,38 16,35 0,20 1,30 0,78 77,58 0,06 199,10 46,75 239,30 0,05 0,07 0,23 

400 2 S 1,45 545,35 0,33 7,64 0,24 1,45 0,51 58,58 0,03 150,75 43,31 210,35 0,10 0,19 0,26 

400 2 N 1,42 535,93 0,32 10,67 0,19 1,42 0,44 51,66 0,02 150,00 40,57 210,00 0,06 0,16 0,25 

400 1 S 1,33 709,88 0,37 13,91 0,24 1,49 0,40 78,57 0,07 218,20 51,45 268,70 0,03 0,07 0,22 

400 2 S 1,38 520,73 0,30 13,56 0,22 1,51 0,75 67,19 0,02 182,55 44,10 232,10 0,09 0,19 0,22 

400 2 N 1,36 512,62 0,37 12,78 0,26 1,47 0,44 65,06 0,02 178,65 43,48 227,60 0,11 0,20 0,26 

400 3 S 1,74 710,00 0,43 57,27 0,20 1,73 0,52 84,11 0,01 190,00 38,84 211,70 0,09 0,16 0,16 

400 3 N 1,37 533,69 0,43 11,05 0,20 1,81 0,31 84,71 0,01 194,80 39,56 225,20 0,08 0,16 0,16 

400 1 S 1,33 857,70 0,41 39,29 0,13 1,42 0,80 76,92 0,05 210,60 48,49 252,40 0,05 0,06 0,70 

400 3 S 1,52 575,67 0,39 45,92 0,12 1,73 0,31 76,09 0,02 204,75 48,62 235,85 0,08 0,08 0,69 

400 3 N 1,55 586,95 0,39 47,25 0,12 1,74 0,38 73,12 0,05 200,70 47,96 230,55 0,09 0,09 0,69 

400 1 S 1,47 758,34 0,40 10,16 0,21 1,53 0,66 74,93 0,04 196,70 47,05 245,20 0,03 0,06 0,20 

400 2 S 1,53 563,93 0,37 7,77 0,18 1,60 0,24 57,87 0,02 159,50 46,19 227,80 0,08 0,10 0,20 

400 2 N 1,60 595,07 0,39 10,47 0,19 1,66 0,30 61,20 0,02 177,70 48,08 231,90 0,08 0,11 0,21 

400 3 S 1,40 575,66 0,34 6,84 0,18 1,59 0,41 73,03 0,01 192,80 47,93 229,70 0,08 0,11 0,18 

400 3 N 1,50 581,31 0,34 6,77 0,18 1,62 0,32 73,11 0,01 178,60 42,74 215,25 0,08 0,14 0,19 

400 1 S 1,37 885,47 0,38 15,06 0,21 1,28 0,43 85,75 0,09 220,20 52,62 270,30 0,02 0,08 0,19 

400 2 S 1,51 556,61 0,35 10,27 0,16 1,44 0,23 46,55 0,01 133,00 40,26 200,00 0,06 0,09 0,18 

400 2 N 1,60 590,96 0,30 10,12 0,14 1,42 0,23 42,17 0,01 137,60 43,84 202,70 0,06 0,09 0,15 

400 1 S 1,40 800,59 0,41 33,34 0,33 1,40 0,75 85,92 0,07 204,20 50,66 249,10 0,04 0,06 3,72 

400 2 S 1,64 615,62 0,39 18,33 0,25 1,52 0,27 60,67 0,03 179,90 48,01 231,30 0,09 0,12 0,34 
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400 2 N 1,72 644,00 0,38 20,49 0,25 1,53 0,24 62,26 0,03 159,60 46,95 224,90 0,07 0,12 3,30 

400 1 S 1,36 729,58 0,37 37,18 0,24 1,28 0,77 77,34 0,06 210,30 47,84 254,60 0,03 0,07 0,27 

400 2 S 1,40 519,48 0,33 19,36 0,19 1,29 0,28 47,31 0,02 149,20 41,65 205,10 0,08 0,10 0,25 

400 2 N 1,40 537,28 0,29 30,41 0,17 1,43 0,42 45,98 0,01 142,50 40,25 200,00 0,08 0,10 0,22 

400 1 S 1,29 743,23 0,37 26,77 0,40 1,37 1,00 86,23 0,14 223,00 50,82 253,80 0,06 0,10 3,23 

400 1 S 1,19 815,96 0,38 23,15 0,30 1,20 0,72 80,31 0,10 204,60 47,63 241,80 0,04 0,07 0,44 
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Apêndice II 

 

Banco de dados das amostras artificiais 

N Injeção 
Brometo 

mg/L 

Cloreto 
mg/L 

Bario 
mg/L 

Sulfato 
mg/L 

Formiato 
mg/L 

Aluminio 
mg/L 

Boro 
mg/L 

Calcio 
mg/L 

Fluoreto 
mg/L 

Magnesio 
mg/L 

Potássio 
mg/L 

Sodio 
mg/L 

Zinco 
mg/L 

Ferro.Total 
mg/L 

Manganes 
mg/L 

 1 Sem 2,545 919,325 0,24 47,56 0,39 0,135 0,425 221,6 1,195 95,535 41,225 274,775 0,095 0,015 0,055 

 2 Sem 0,64 313,86 0,08 24,41 1,075 0,355 0,835 22,45 1,67 1,325 61,875 228,425 0,33 0,175 0,09 

 3 Sem 1,43 561,25 2,61 4,09 0,4 0,13 0,345 148,925 1,57 72,115 40,27 201,9 0,065 0,01 0,17 

 4 Sem 1,45 578,485 0,205 6,805 0,365 0,125 0,34 185,7 1,605 73,07 45,335 222,475 0,08 0,02 0,185 

 5 Com 1,288 470,802 0,041 18,115 0,022 0,1207 0,2692 72,283 0,657 52,652 25,849 177,88 0,05 0,01 0,025 

 6 Com 0,975 355,022 0,686 16,497 0,028 0,012 0,203 2,4 0,429 37,591 18,329 131,241 0,029 0,012 0,005 

 7 Sem 1,673 632,162 1,265 29,901 0,018 0,0463 0,482 147,574 1,646 60,472 52,181 287,238 0,019 0,174 0,116 

 8 Com 0,407 141,371 0,26 8,472 0,018 0,1927 0,14 31,88 0,339 19,924 10,701 62,952 0,0744 0,012 0,03 

 9 Com 0,724 271,301 0,012 12,634 0,018 0,115 0,3485 39,042 0,936 22,357 29,95 146,643 0,05 0,0055 0,049 

 10 Com 1,089 387,318 0,024 6,155 0,018 0,109 0,239 73,004 0,857 48,291 29,063 164,45 0,026 0,0055 0,078 

 11 Sem 2,05 752,835 0,144 2,658 0,018 0,1038 0,0015 170,498 1,294 85,403 41,67 281,09 0,024 0,052 0,064 

 12 Com 1,443 537,616 0,028 51,494 0,018 0,09622 0,3568 116,495 0,672 42,621 59,29 196,25 0,33 0,011 0,03 

 13 Sem 2,065 757,646 2,395 39,16 0,018 0,05 0,003 172,799 1,237 85,194 41,699 282,75 0,02 0,0055 0,0186 

 14 Com 1,104 394,434 1,363 9,493 0,018 0,079 0,23 77,351 0,887 49,755 29,644 166,12 0,028 0,0055 0,087 

 15 Com 1,066 381,588 2,562 6,366 0,018 0,086 0,113 66,423 0,734 49,499 28,708 158,02 0,081 0,0055 0,003 

 16 Com 1,069 414,221 0,698 22,573 0,018 0,024 0,113 76,144 0,918 42,426 35,185 196,19 0,013 0,0055 0,006 

 17 Sem 1,337 482,021 1,568 22,663 0,018 0,057 0,28525 113,404 1,319 63,801 37,382 210,18 0,1523 0,0055 0,06 

 18 Com 0,456 190,387 0,028 19,848 0,018 0,159 0,4606 11,708 1,009 0,584 35,2 148,49 0,054 0,039 0,031 

 19 Sem 1,149 420,632 1,517 46,266 0,018 0,073 0,3619 113,901 0,947 33,636 70,675 175,51 0,027 0,0055 0,103 

 20 Com 1,276 463,603 0,997 18,713 0,018 0,1066 0,3097 100,492 0,768 55,31 28,618 183,37 0,077 0,011 0,1 

 21 Com 0,775 290,796 0,028 18,862 0,018 0,115 0,2732 37,339 0,625 25,803 24,403 136,517 0,024 0,01 0,029 

 22 Com 1,215 442,791 1,116 25,678 0,018 0,09 0,226 98,553 0,756 50,294 23,484 165,46 0,033 0,01 0,029 
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23 Com 0,705 263,743 0,493 17,28 0,018 0,137 0,2872 22,823 0,711 24,665 27,621 137,02 0,109 0,02 0,036 

 24 Sem 1,627 640,945 1,626 37,626 0,018 0,155 0,5891 134,952 1,632 56,407 54,935 297,53 0,019 0,092 0,1013 

 25 Sem 1,72 656,603 0,097 37,054 0,057 0,085 0,599 138,949 1,684 57,321 55,473 306,33 0,018 0,07 0,08 

 26 Sem 1,314 515 0,056 20,847 0,018 0,177 0,6727 99,655 1,987 36,784 62,444 294,81 0,094 0,099 0,11 

 27 Sem 1,393 529,938 1,607 17,651 0,036 0,112 0,578 121,538 1,834 48,376 55,968 274,73 0,051 0,076 0,141 

 28 Com 1,442 531,505 0,061 28,067 0,046 0,123 0,23 91,743 0,492 55,593 22,603 184,99 0,047 0,04 0,019 

 29 Sem 1,764 689,812 0,093 51,166 0,132 0,143 0,6918 122,736 1,744 49,569 59,885 329,58 0,05 0,08 0,052 

 30 Sem 1,913 694,391 1,995 42,992 0,00 0,052 0,347 131,558 1,244 80,429 42,127 269,63 0,032 0,00 0,114 
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Apêndice III 

 
Banco de dados das amostras reais 

 

Amostra Mistura 
Brometo 

mg/L 
Cloreto 
mg/L 

Bario 
mg/L 

Sulfato 
mg/L 

Formiato 
mg/L 

Alumínio 
mg/L 

Boro 
mg/L 

Calcio 
mg/L 

Fluoreto 
mg/L 

Magnesio 
mg/L 

Potassio 
mg/L 

Sodio 
mg/L 

Zinco 
mg/L 

Ferro.Total 
mg/L 

Manganes 
mg/L 

28S 140/260 2,511 930,278 0,205 117,448 0,027 0,057585 0,3952 189,513 1,159 111,358 42,875 290,691 0,023555 0,02913 0,025 

28Sd 140/260 2,517 931,142 0,208 117,77 0,045 0,02708 0,38185 254,499 1,155 111,75 42,89 292,427 0,01996 0,009045 0,025 

68i 260/400 1,556 833,8896 0,123 13,734 0,000 2,3495 0,3069 271 7,511 84,8 54,74 244,45 0,0601 1,3405 0,6983 

68id 260/400 0,957 484,6068 0,05 7,178 0,000 2,51 0,3257 181,915 5,86 56,28 34,26 146,68 0,07358 1,417 0,7393 

24S 100/140/260 2,34 926,2 0,06 0,43 0,0555 0,053025 0,277 145,605 0,41 137,95 54,57 318,32 0,05169 0,02051 0,06955 

27i 100/140/260 1,21 457,33 0,08 1,7 0,0555 0,0645 0,27115 37,99 0,32 64,8 36,71 192,88 0,096375 0,018 0,0898 

27S 100/140/260 2,16 856,74 0,26 1,7 0,0555 0,07423 0,3276 183,55 1,02 107,67 43,13 267,22 0,092 0,019 0,0555 

24Sd 100/140/260 10,65 4202,237 0,025 271,18 0,000 0,06862 0,29025 456,07 0,58 545,9 234,79 1403,28 0,09152 0,02394 0,0758 

27Sd 100/140/260 1,9 748,59 0,05 1,7 0,000 0,074 0,3434 146,56 0,44 99,38 38,44 240,02 0,1084 0,0208 0,057 

41S 100/140 2,67 1097,18 0,05 98,23 0,000 0,091 0,35 234,92 0,52 136,72 38,06 306,24 0,11 0,04 52,42 

41Sd 100/140 2,77 1130,4 0,05 105,44 0,000 0,075 0,35 236,82 0,51 140,54 39,15 318,19 0,11 0,043 0,05 

50i 260/400 1,77 684,88 0,13 41,88 0,000 0,071 0,46 100,92 1,79 84,96 41,86 249,25 0,1 0,039 0,144 

50id 260/400 1,61 617,65 0,05 43,79 0,000 0,113 0,49 95,96 0,71 92,46 45,34 269,99 0,15 0,049 0,14 

53i 260/400 1,63 617,76 0,33 4,67 0,000 0,08 0,44 114 1,83 82,6 45,02 234,68 0,096 0,08 0,25 

53id 260/400 1,6 613,37 0,33 4,77 0,000 0,17 0,51 118,1 2,72 81,15 44,98 237,77 0,096 0,22 0,25 

58u 140/260 1,86 735,01 0,11 19,02 0,000 0,1 0,487 180,48 1,55 90,79 39,37 239,73 0,13 0,069 0,14 

58ud 140/260 1,76 688,14 0,23 38,75 0,000 0,1 0,457 141,44 0,83 90,28 41,18 257,6 0,149 0,05 0,14 

57s 100/140 2,64 1090,73 0,23 30,45 0,000 0,04 0,39 217,26 0,83 125,3 40,61 317,2 0,07 0,019 0,09 

54i 260/400 1,62 610,19 0,46 7,9 0,000 0,03 0,4 133,11 1,63 66,65 42,42 237,96 0,05 0,03 0,1 
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Apêndice IV 

 

Script para testar na função vários elementos diferentes 
 
#Script padrão para o holdout method usando a análise discriminante linear para MAG 
para calcular todas as combinações possíveis para uma função fixa do tipo y1 + y2 + y3 + 
y4 + y5 + y6 + y1*y3 + y4*y5, onde os elementos yn assume os elementos que 
#equivalem aos cátions e ânions da água produzida, conforme numeração de coluna 
abaixo: 
#coluna 6 – Brometo; coluna 7 – Cloreto; coluna 8 – Boro; coluna 9 – Sulfato;  
#coluna 10 – Manganês; coluna 11 – Fluoreto; coluna 12 – Formiato; coluna 13 - 
Magnésio 
#coluna 14 – Ferro.Total; coluna 15 – Cálcio; coluna 16 – Potássio; coluna 17 – Sódio;  
#coluna 18 – Zinco; coluna 19 – Alumínio; coluna 20 - Bário 
library(MASS)  
setwd("/home/kytéria/geoquímica")  
dados<- read.table("mag",header=T)  
tre<- dados[dados$dup == 0,]  
attach(tre)  
val<- dados[dados$dup == 1,]  
attach(val)  
setwd("/home/kytéria/geoquímica/ADL")  
i1<- 6  
t1<- names(tre)[i1]  
names(tre)[i1] <- "y1"  
t2<- names(val)[i1]  
names(val)[i1] <- "y1"  
i2<- 7  
t3<- names(tre)[i2]  
names(tre)[i2] <- "y2"  
t4<- names(val)[i2]  
names(val)[i2] <- "y2"  
for(i3 in 8:12)  
{#5  
ii4<- i3 + 1  
t5<- names(tre)[i3]  
names(tre)[i3] <- "y3"  
t6<- names(val)[i3]  
names(val)[i3] <- "y3"  
for(i4 in ii4:17)  
{#7  
ii5<- i4 + 1  
t7<- names(tre)[i4]  
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names(tre)[i4] <- "y4"  
t8<- names(val)[i4]  
names(val)[i4] <- "y4"  
for(i5 in ii5:20)  
{#9  
ii6<- i5 + 1  
if (ii6 <= 20)  
{#10  
t9<- names(tre)[i5]  
names(tre)[i5] <- "y5"  
t10<- names(val)[i5]  
names(val)[i5] <- "y5"  
for(i6 in ii6:20)  
{#11  
t11<- names(tre)[i6]  
names(tre)[i6] <- "y6"  
detach(tre)  
attach(tre)  
modt<-lda(zona ~ y1 + y2 + y3 + y4 + y5 + y6 + y1*y3 + y4*y5,data=tre)  
novo1=data.frame(y1,y2,y3,y4,y5,y6,y1*y3,y4*y5)  
mod1=predict(modt,newdata=novo1)  
t12<- names(val)[i6]  
names(val)[i6] <- "y6"  
detach(val)  
attach(val)  
novo2=data.frame(y1,y2,y3,y4,y5,y6,y1*y3,y4*y5)  
mod2=predict(modt,newdata=novo2)  
#Erros → Resubstituição - Dados do treinamento  
Zona100.1 =(sum(tre$zona[tre$zona==100]!=mod1$class[1:5]))  
Zona140.1 =(sum(tre$zona[tre$zona==140]!=mod1$class[6:13]))  
Zona240.1 =(sum(tre$zona[tre$zona==240]!=mod1$class[14:16]))  
Zona260.1 =(sum(tre$zona[tre$zona==260]!=mod1$class[17:28]))  
Zona400.1 =(sum(tre$zona[tre$zona==400]!=mod1$class[29:54]))  
#Erros - Dados da validação  
Zona100.2 =(sum(val$zona[val$zona==100]!=mod2$class[1:3]))  
Zona140.2 =(sum(val$zona[val$zona==140]!=mod2$class[4:8]))  
Zona240.2 =(sum(val$zona[val$zona==240]!=mod2$class[9:10]))  
Zona260.2 =(sum(val$zona[val$zona==260]!=mod2$class[11:17]))  
Zona400.2 =(sum(val$zona[val$zona==400]!=mod2$class[18:31]))  
write(paste(t1,"\t",t3,"\t",t5,"\t",t7,"\t",t9,"\t",t11), file = 
"dados/n6/saida_6000210.txt",append = TRUE, sep = "\t")  
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write(paste(Zona100.1,"\t",Zona140.1,"\t",Zona240.1,"\t",Zona260.1,"\t",Zona400.1,"\t",(s
um(tre$zona==mod1$class)/length(tre$zona))*100), file = 
"dados/n6/saida_6000210.txt",append = TRUE, sep = "\t")  
write(paste(Zona100.2,"\t",Zona140.2,"\t",Zona240.2,"\t",Zona260.2,"\t",Zona400.2,"\t",(s
um(val$zona==mod2$class)/length(val$zona))*100), file = 
"dados/n6/saida_6000210.txt",append = TRUE, sep = "\t")  
names(tre)[i6] <- t11  
names(val)[i6] <- t12  
}#11  
names(tre)[i5] <- t9  
names(val)[i5] <- t10  
detach(tre)  
detach(val)  
attach(tre)  
attach(val)  
}#10  
}#9  
names(tre)[i4] <- t7  
names(val)[i4] <- t8  
detach(tre)  
detach(val)  
attach(tre)  
attach(val)  
}#7  
names(tre)[i3] <- t5  
names(val)[i3] <- t6  
detach(tre)  
detach(val)  
attach(tre)  
attach(val)  
}#5  
names(tre)[i2] <- t3  
names(val)[i2] <- t4  
names(tre)[i1] <- t1  
names(val)[i1] <- t2  
detach(tre)  
detach(val) 
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Apêndice V 

Script que fornece os erros e a taxa de acerto dos métodos “Holdout Method”, 
Resubstituição, Lachenbruch (Leave-one-out) usando a análise discriminante 
 
library(MASS)  
#Dados para o treinamento  
setwd("/home/kytéria/geoquímica")  
dados<- read.table("mag",header=T)  
setwd("/home/kytéria/geoquímica/ADL")  
#cálculo das classificações erradas par ao campo de MAG para o método da resubstituição 
e Lachebruch  
modt<-lda(zona~Brometo+Cloreto+Boro+Sulfato+Potassio+Bario,data=dados) 
mod2<-lda(zona~Brometo+Cloreto+Boro+Sulfato+Potassio+Bario,CV=T,data=dados) 
#método de Lanchenbruch  
detach(dados)  
attach(dados)  
novo1=data.frame(Brometo,Cloreto,Boro,Sulfato,Potassio,Bario)  
mod1=predict(modt,newdata=novo1)  
#cálculo das classificações erradas para o método da resubstituição  
Zona100.1 <- 0; Zona140.1 <- 0; Zona240.1 <- 0; Zona260.1 <- 0; Zona400.1 <- 0;\n");  
for(i in 1:nrow(dados))  
{  
if (dados$zona[[i]] == 100)  
Zona100.1 <- if (!(dados$zona[[i]] == mod1$class[[i]])) {Zona100.1 + 1} else 
{Zona100.1}  
else if (dados$zona[[i]] == 140)  
Zona140.1 <- if (!(dados$zona[[i]] == mod1$class[[i]])) {Zona140.1 + 1} else 
{Zona140.1}  
else if (dados$zona[[i]] == 240)  
Zona240.1 <- if (!(dados$zona[[i]] == mod1$class[[i]])) {Zona240.1 + 1} else 
{Zona240.1}  
else if (dados$zona[[i]] == 260)  
Zona260.1 <- if (!(dados$zona[[i]] == mod1$class[[i]])) {Zona260.1 + 1} else 
{Zona260.1}  
else 
Zona400.1 <- if (!(dados$zona[[i]] == mod1$class[[i]])) {Zona400.1 + 1} else 
{Zona400.1}  
} 
#cálculo das classificações erradas para o método de Lanchenbruch  
Zona100.2 <- 0; Zona140.2 <- 0; Zona240.2 <- 0; Zona260.2 <- 0; Zona400.2 <- 0;  
for(i in 1:nrow(dados))  
{  
if (dados$zona[[i]] == 100)  
Zona100.2 <- if (!(dados$zona[[i]] == mod2$class[[i]])) {Zona100.2 + 1} else 
{Zona100.2}  
else if (dados$zona[[i]] == 140)  
Zona140.2 <- if (!(dados$zona[[i]] == mod2$class[[i]])) {Zona140.2 + 1} else 
{Zona140.2}  
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else if (dados$zona[[i]] == 240)  
Zona240.2 <- if (!(dados$zona[[i]] == mod2$class[[i]])) {Zona240.2 + 1} else 
{Zona240.2}  
else if (dados$zona[[i]] == 260)  
Zona260.2 <- if (!(dados$zona[[i]] == mod2$class[[i]])) {Zona260.2 + 1} else 
{Zona260.2}  
else 
Zona400.2 <- if (!(dados$zona[[i]] == mod2$class[[i]])) {Zona400.2 + 1} else 
{Zona400.2}  
} 
write(paste("Resubstituição","\t",Zona100.1,"\t",Zona140.1,"\t",Zona240.1,"\t",Zona260.1,
"\t",Zona400.1,"\t",(sum(tre$zona==mod1$class)/length(tre$zona))*100), file = 
"dados/n6/saida_1.txt",append = TRUE, sep = "\t")  
write(paste("Leave_one_out","\t",Zona100.2,"\t",Zona140.2,"\t",Zona240.2,"\t",Zona260.2
,"\t",Zona400.2,"\t",(sum(val$zona==mod2$class)/length(val$zona))*100), file = 
"dados/n6/saida_1.txt",append = TRUE, sep = "\t") 
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Apêndice VI 

 
Script para calcular os coeficientes de variação das misturas artificiais e reais 

#----------------------------------------Leitura do banco de dados  
dados<- read.table("mag",header=T)  
dados<- dados[dados$zona==100 | dados$zona==140 | dados$zona==260 | 
dados$zona==400,]  
#Banco de dados usado no treinamento no Holdout Method  
tre<- dados[dados$dup == 0,]  
#Banco de dados usado no validação no Holdout Method  
val<- dados[dados$dup == 1,]  
#----------------------------------------------Resubstituição ADL  
mod<-
lda(zona~Brometo+Cloreto+Boro+Sulfato+Potassio+Bario+Brometo:Boro+Brometo:Sulfa
to+Brometo:Potassio+Cloreto:Sulfato+Cloreto:Bario+Boro:Bario+Sulfato:Potassio+Sulfat
o:Bario,data=dados)  
#O vetor mod1 guarda a classificação das zonas para ADL  
mod1<-predict(mod,dados)$class  
#-----------------------------------------------Lanchenbruch ADL  
#Existe duas formas de obter a classificação para o método de Lanchenbruch, através da 
função lda( ,CV+TRUE) que está comentado, ou com o laço de repetição abaixo  
#temp <- 
lda(zona~Brometo+Cloreto+Boro+Sulfato+Potassio+Bario+Brometo:Boro+Brometo:Sulfa
to+Brometo:Potassio+Cloreto:Sulfato+Cloreto:Bario+Boro:Bario+Sulfato:Potassio+Sulfat
o:Bario,data=dados,CV=T)  
#mod2 <- temp$class  
mod2<- as.factor(dados$zona)  
for(i in 1:nrow(dados))  
{  
dados1 = dados[1:nrow(dados)!=i,]  
modl<- 
lda(zona~Brometo+Cloreto+Boro+Sulfato+Potassio+Bario+Brometo:Boro+Brometo:Sulfa
to+Brometo:Potassio+Cloreto:Sulfato+Cloreto:Bario+Boro:Bario+Sulfato:Potassio+Sulfat
o:Bario,data=dados1)  
mod2[i]<-predict(modl,dados[i,])$class  
} 
#-------------------------------------------------Holdout Method  
#Neste método de validação, o banco de dados foi dividido em duas partes, a primeira, 
"tre", usada na etapa de treinamento, e a segunda, "val", usada na validação  
#Holdou method ADL  
mot<-
lda(zona~Brometo+Cloreto+Boro+Sulfato+Potassio+Bario+Brometo:Boro+Brometo:Sulfa
to+Brometo:Potassio+Cloreto:Sulfato+Cloreto:Bario+Boro:Bario+Sulfato:Potassio+Sulfat
o:Bario,data=tre)  
mod3<-predict(mot,tre)$class #Resubstituição do banco de dados tre  
mod4<-predict(mot,val)$class #Classificação das ZP's no banco de dados val  
#Número de classificações erradas  
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#Resubstituição ADL  
Zona100.1 <- 0; Zona140.1 <- 0; Zona260.1 <- 0; Zona400.1 <- 0;  
for(i in 1:nrow(dados))  
{  
if (dados$zona[[i]] == 100)  
Zona100.1 <- if (!(dados$zona[[i]] == mod1[[i]])) {Zona100.1 + 1} else {Zona100.1}  
else if (dados$zona[[i]] == 140)  
Zona140.1 <- if (!(dados$zona[[i]] == mod1[[i]])) {Zona140.1 + 1} else {Zona140.1}  
else if (dados$zona[[i]] == 260)  
Zona260.1 <- if (!(dados$zona[[i]] == mod1[[i]])) {Zona260.1 + 1} else {Zona260.1}  
else 
Zona400.1 <- if (!(dados$zona[[i]] == mod1[[i]])) {Zona400.1 + 1} else {Zona400.1}  
} 
#Lanchenbruch ADL  
Zona100.2 <- 0; Zona140.2 <- 0; Zona260.2 <- 0; Zona400.2 <- 0;  
for(i in 1:nrow(dados))  
{  
if (dados$zona[[i]] == 100)  
Zona100.2 <- if (!(dados$zona[[i]] == mod2[[i]])) {Zona100.2 + 1} else {Zona100.2}  
else if (dados$zona[[i]] == 140)  
Zona140.2 <- if (!(dados$zona[[i]] == mod2[[i]])) {Zona140.2 + 1} else {Zona140.2}  
else if (dados$zona[[i]] == 260)  
Zona260.2 <- if (!(dados$zona[[i]] == mod2[[i]])) {Zona260.2 + 1} else {Zona260.2}  
else 
Zona400.2 <- if (!(dados$zona[[i]] == mod2[[i]])) {Zona400.2 + 1} else {Zona400.2}  
} 
#Holdout method ADL -> Treinamento  
Zona100.3 <- 0; Zona140.3 <- 0; Zona260.3 <- 0; Zona400.3 <- 0;  
for(i in 1:nrow(tre))  
{  
if (tre$zona[[i]] == 100)  
Zona100.3 <- if (!(tre$zona[[i]] == mod3[[i]])) {Zona100.3 + 1} else {Zona100.3}  
else if (tre$zona[[i]] == 140)  
Zona140.3 <- if (!(tre$zona[[i]] == mod3[[i]])) {Zona140.3 + 1} else {Zona140.3}  
else if (tre$zona[[i]] == 260)  
Zona260.3 <- if (!(tre$zona[[i]] == mod3[[i]])) {Zona260.3 + 1} else {Zona260.3}  
else 
Zona400.3 <- if (!(tre$zona[[i]] == mod3[[i]])) {Zona400.3 + 1} else {Zona400.3}  
} 
#Holdout method ADL -> Validação  
Zona100.4 <- 0; Zona140.4 <- 0; Zona260.4 <- 0; Zona400.4 <- 0;  
for(i in 1:nrow(val))  
{  
if (val$zona[[i]] == 100)  
Zona100.4 <- if (!(val$zona[[i]] == mod4[[i]])) {Zona100.4 + 1} else {Zona100.4}  
else if (val$zona[[i]] == 140)  
Zona140.4 <- if (!(val$zona[[i]] == mod4[[i]])) {Zona140.4 + 1} else {Zona140.4}  
else if (val$zona[[i]] == 260)  
Zona260.4 <- if (!(val$zona[[i]] == mod4[[i]])) {Zona260.4 + 1} else {Zona260.4}  



102 

 

Kytéria Sabina Lopes de Figueredo - 2013 

else 
Zona400.4 <- if (!(val$zona[[i]] == mod4[[i]])) {Zona400.4 + 1} else {Zona400.4}  
} 
#Gravar as classificações erradas de cada zona, e a porcentagem de acerto 
write(paste(Zona100.1,"\t",Zona140.1,"\t",Zona260.1,"\t",Zona400.1,"\t",(sum(dados$zona
==mod1)/nrow(dados))*100,sep = ""),file = "saida_mag.txt",append = TRUE, sep = "\t")  
write(paste(Zona100.2,"\t",Zona140.2,"\t",Zona260.2,"\t",Zona400.2,"\t",(sum(dados$zona
==mod2)/nrow(dados))*100,sep = ""),file = "saida_mag.txt",append = TRUE, sep = "\t")  
write(paste(Zona100.3,"\t",Zona140.3,"\t",Zona260.3,"\t",Zona400.3,"\t",(sum(tre$zona==
mod3)/nrow(tre))*100,sep = ""),file = "saida_mag.txt",append = TRUE, sep = "\t")  
write(paste(Zona100.4,"\t",Zona140.4,"\t",Zona260.4,"\t",Zona400.4,"\t",(sum(val$zona==
mod4)/nrow(val))*100,sep = ""),file = "saida_mag.txt",append = TRUE, sep = "\t")  
#Gravar os coeficientes das equações para dos CV's  
#Quatro zonas, 3 CV's  
#Resubstituição  
for(i in 1:nrow(mod$sca))  
write(paste(mod$sca[i,1],"\t",mod$sca[i,2],"\t",mod$sca[i,3],sep = ""),file = 
"coef_resubs_adl.txt",append = TRUE, sep = "\t")  
#Holdout method -> treinamento  
for(i in 1:nrow(mot$sca))  
write(paste(mot$sca[i,1],"\t",mot$sca[i,2],"\t",mot$sca[i,3],sep = ""),file = 
"coef_hold_adl.txt",append = TRUE, sep = "\t")  
#Gráficos para ADL  
#Resubstituição - o gráfico será gravado no arquivo pdf  
attach(dados)  
dados1<- 
data.frame(Brometo,Cloreto,Boro,Sulfato,Potassio,Bario,BroBo=Brometo*Boro,BroSu=B
rometo*Sulfato,BroK=Brometo*Potassio,CloSu=Cloreto*Sulfato,CloBa=Cloreto*Bario,B
oBa=Boro*Bario,SuK=Sulfato*Potassio,SulBa=Sulfato*Bario)  
CV1<-as.matrix(dados1)%*%mod$sca[,1]  
CV2<-as.matrix(dados1)%*%mod$sca[,2]  
cor<- rep(0,nrow(dados))  
for(i in 1:nrow(dados))  
{  
if (dados$zona[i] == 100)  
cor[i] <- 2  
else if (dados$zona[i] == 140)  
cor[i] <- 3  
else if (dados$zona[i] == 260)  
cor[i] <- 4  
else 
cor[i] <- 6  
if (dados$zona[i] != mod1[i])#se a classificação for errada, será atribuída a cor zero, pois 
será representado no gráfico o nome da zona, e a cor da classificação obtidas das funções 
discriminantes  
cor[i] <- 0  
} 
pdf("resubstuição_adl.pdf")  
plot(CV1,CV2,xlab="CV1",ylab="CV2",col=cor,cex=0.9,pch=16)  
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for(i in 1: nrow(dados))  
if (!cor[i])  
{  
if (mod1[i] == 100)  
text(CV1[i],CV2[i],dados$zona[i],cex=0.9,col=2)  
else if (mod1[i] == 140)  
text(CV1[i],CV2[i],dados$zona[i],cex=0.9,col=3)  
else if (mod1[i] == 260)  
text(CV1[i],CV2[i],dados$zona[i],cex=0.9,col=4)  
else 
text(CV1[i],CV2[i],dados$zona[i],cex=0.9,col=6)  
} 
legend(-27,4,c("Zona 100","Zona 140","Zona 260","Zona 
400"),pch=c(16,16,16,16),col=c(2,3,4,6),cex=0.9)  
dev.off()  
detach(dados)  
#Holdout  
attach(val)  
dados2<- 
data.frame(Brometo,Cloreto,Boro,Sulfato,Potassio,Bario,BroBo=Brometo*Boro,BroSu=B
rometo*Sulfato,BroK=Brometo*Potassio,CloSu=Cloreto*Sulfato,CloBa=Cloreto*Bario,B
oBa=Boro*Bario,SuK=Sulfato*Potassio,SulBa=Sulfato*Bario)  
CV1H<-as.matrix(dados2)%*%mot$sca[,1]  
CV2H<-as.matrix(dados2)%*%mot$sca[,2]  
cor<- rep(0,nrow(val))  
for(i in 1:nrow(val))  
{  
if (val$zona[i] == 100)  
cor[i] <- 2  
else if (val$zona[i] == 140)  
cor[i] <- 3  
else if (val$zona[i] == 260)  
cor[i] <- 4  
else 
cor[i] <- 6  
if (val$zona[i] != mod4[i])#se a classificação for errada, será atribuída a cor zero, pois será 
representado no gráfico o nome da zona, e a cor da classificação obtidas das funções 
discriminantes  
cor[i] <- 0  
} 
pdf("holdout_adl.pdf")  
plot(CV1H,CV2H,xlab="CV1",ylab="CV2",col=cor,cex=0.9,pch=16,xlim=c(-35,-
22),ylim=c(-5,3))  
for(i in 1: nrow(val))  
if (!cor[i])  
{  
if (mod4[i] == 100)  
text(CV1H[i],CV2H[i],val$zona[i],cex=0.9,col=2)  
else if (mod4[i] == 140)  
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text(CV1H[i],CV2H[i],val$zona[i],cex=0.9,col=3)  
else if (mod4[i] == 260)  
text(CV1H[i],CV2H[i],val$zona[i],cex=0.9,col=4)  
else 
text(CV1H[i],CV2H[i],val$zona[i],cex=0.9,col=6)  
} 
legend(-24,-3.5,c("Zona 100","Zona 140","Zona 260","Zona 
400"),pch=c(16,16,16,16),col=c(2,3,4,6),cex=0.9)  
dev.off() 
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Apêndice VII 

Script para calcular o ajuste da função  
 

require(MASS)  
require(rootSolve)  
dados<- read.table("mag",header=T)  
dados<- dados[dados$dup == 0,]#retirar os dados da duplicata (Holdout method)  
dados<- dados[dados$zona==100 | dados$zona==140 | dados$zona==260 | 
dados$zona==400,]#retirar as zonas 100, 140, 260 e 400  
attach(dados)  
mod1<-
lda(zona~Brometo+Cloreto+Boro+Sulfato+Potassio+Bario+Brometo:Boro+Brometo:Sulfa
to+Brometo:Potassio+Cloreto:Sulfato+Cloreto:Bario+Boro:Bario+Sulfato:Potassio+Sulfat
o:Bario,data=dados)  
mdados<- 
data.frame(Brometo,Cloreto,Boro,Sulfato,Potassio,Bario,BroBo=Brometo*Boro,BroSu=B
rometo*Sulfato,BroK=Brometo*Potassio,CloSu=Cloreto*Sulfato,CloBa=Cloreto*Bario,B
oBa=Boro*Bario,SuK=Sulfato*Potassio,SulBa=Sulfato*Bario)  
CV1M<-as.matrix(mdados)%*%mod1$sca[,1]  
CV2M<-as.matrix(mdados)%*%mod1$sca[,2]  
CV3M<-as.matrix(mdados)%*%mod1$sca[,3]  
mag<-data.frame(mdados[,1:14],CV1M = CV1M,CV2M = CV2M,CV3M = 
CV3M,ZCM=predict(mod1,dados)$class)#dados das zonas 100, 140, 260 e 400  
detach(dados)  
#ler o arquivo de misturas artificiais  
mistura<- read.table("misturas",header=T)  
attach(mistura)  
amistura<- 
data.frame(Brometo,Cloreto,Boro,Sulfato,Potassio,Bario,BroBo=Brometo*Boro,BroSu=B
rometo*Sulfato,BroK=Brometo*Potassio,CloSu=Cloreto*Sulfato,CloBa=Cloreto*Bario,B
oBa=Boro*Bario,SuK=Sulfato*Potassio,SulBa=Sulfato*Bario)  
CV1A<-as.matrix(amistura)%*%mod1$sca[,1]  
CV2A<-as.matrix(amistura)%*%mod1$sca[,2]  
CV3A<-as.matrix(amistura)%*%mod1$sca[,3]  
artificial<-data.frame(coluna=seq(1:nrow(mistura)),mistura[,1:20],CV1A = CV1A,CV2A 
= CV2A,CV3A = CV3A,ZCA=predict(mod1,mistura)$class)#retirar os dados das misturas 
somente das zonas 100, 140 e 260  
artificial100140<-artificial[((artificial$X100 + artificial$X140)>=1),]#retirar os dados das 
misturas somente das zonas 100, 140  
artificial140260<-artificial[((artificial$X140 + artificial$X260)>=1),]#retirar os dados das 
misturas somente das zonas 140, 260  
artificial260400<-artificial[((artificial$X260 + artificial$X400)>=1),]#retirar os dados das 
misturas somente das zonas 260, 400  
artificial100140260<-artificial[((artificial$X100 + artificial$X140 + 
artificial$X260)>=1),]#retirar os dados das misturas somente das zonas 260, 400  
detach(mistura)  
#ler o arquivo de misturas reais  
mistura_real<- read.table("mistura_real",header=T)  
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attach(mistura_real)  
areal<- 
data.frame(Brometo,Cloreto,Boro,Sulfato,Potassio,Bario,BroBo=Brometo*Boro,BroSu=B
rometo*Sulfato,BroK=Brometo*Potassio,CloSu=Cloreto*Sulfato,CloBa=Cloreto*Bario,B
oBa=Boro*Bario,SuK=Sulfato*Potassio,SulBa=Sulfato*Bario)  
CV1R<-as.matrix(areal)%*%mod1$sca[,1]  
CV2R<-as.matrix(areal)%*%mod1$sca[,2]  
CV3R<-as.matrix(areal)%*%mod1$sca[,3]  
real<-
data.frame(poco=mistura_real[,1],mistura_real[,4:21],CV1R=CV1R,CV2R=CV2R,CV3R
=CV3R,ZCR=predict(mod1,mistura_real)$class)  
real100140<-real[real$zona1 == 100 & real$zona2 == 140 & real$zona3 == 0,]#retirar os 
dados das misturas reais somente as zonas 100 e 140  
real140260<-real[real$zona1 == 140 & real$zona2 == 260 & real$zona3 == 0,]#retirar os 
dados das misturas reais somente as zonas 140 e 260  
real260400<-real[real$zona1 == 260 & real$zona2 == 400 & real$zona3 == 0,]#retirar os 
dados das misturas reais somente as zonas 100 e 260  
real100140260<-real[real$zona1 == 100 & real$zona2 == 140 & real$zona3 == 
260,]#retirar os dados das misturas reais somente as zonas 100, 140 e 260  
detach(mistura_real)  
#salvar os dados artificiais para fazer a tabela  
write(paste(names(artificial)[1],names(artificial)[2],names(artificial)[3],names(artificial)[4
],names(artificial)[5],names(artificial)[21],names(artificial)[22],names(artificial)[23],name
s(artificial)[24],sep =" "), file = "artificial.dat",append = TRUE, sep = "\t")  
for(i in 1:nrow(artificial))  
write(paste(artificial$coluna[i],artificial$X100[i],artificial$X140[i],artificial$X260[i],artifi
cial$X400[i],artificial$I[i],artificial$CV1A[i],artificial$CV2A[i],artificial$CV3A[i],sep =" 
"), file = "artificial.dat",append = TRUE, sep = "\t")  
#salvar dados reais para fazer a tabela  
write(paste(names(real)[1],names(real)[2],names(real)[3],names(real)[4],names(real)[20],n
ames(real)[21],names(real)[22],sep =" "), file = "real.dat",append = TRUE, sep = "\t")  
for(i in 1:nrow(real))  
write(paste(real$poco[i],real$zona1[i],real$zona2[i],real$zona3[i],real$CV1R[i],real$CV2
R[i],real$CV3R[i],sep =" "), file = "real.dat",append = TRUE, sep = "\t")  
#vetor de porcentagem  
por<- seq(0,1,length=21)  
#modelo polinomial quadrático para CV1  
modelo2.1<-lm(CV1A~-
1+X100+X140+X260+X400+I:X100+I:X140+I:X260+I:X400+X100:X140+X100:X260+
X100:X400+X140:X260+X140:X400+X260:X400+I:X100:X140+I:X100:X260+I:X100:
X400+I:X140:X260+I:X140:X400+I:X260:X400+X100:X140:X260+X100:X140:X400+
X140:X260:X400+I:X100:X140:X260+I:X100:X140:X400+I:X140:X260:X400+X100:X
140:X260:X400+I:X100:X140:X260:X400,data=artificial)  
anova(modelo2.1)  
for(i in 1:length(modelo2.1$coef))  
write(paste(modelo2.1$coef[i],sep =" "), file = "modelo2.1.dat",append = TRUE, sep = 
"\t")  
#modelo polinomial quadrático para CV2  
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modelo2.2<-lm(CV2A~-
1+X100+X140+X260+X400+I:X100+I:X140+I:X260+I:X400+X100:X140+X100:X260+
X100:X400+X140:X260+X140:X400+X260:X400+I:X100:X140+I:X100:X260+I:X100:
X400+I:X140:X260+I:X140:X400+I:X260:X400+X100:X140:X260+X100:X140:X400+
X140:X260:X400+I:X100:X140:X260+I:X100:X140:X400+I:X140:X260:X400+X100:X
140:X260:X400+I:X100:X140:X260:X400,data=artificial)  
anova(modelo2.2)  
for(i in 1:length(modelo2.2$coef))  
write(paste(modelo2.2$coef[i],sep =" "), file = "modelo2.2.dat",append = TRUE, sep = 
"\t")  
#modelo polinomial quadrático para CV3  
modelo2.3<-lm(CV3A~-
1+X100+X140+X260+X400+I:X100+I:X140+I:X260+I:X400+X100:X140+X100:X260+
X100:X400+X140:X260+X140:X400+X260:X400+I:X100:X140+I:X100:X260+I:X100:
X400+I:X140:X260+I:X140:X400+I:X260:X400+X100:X140:X260+X100:X140:X400+
X140:X260:X400+I:X100:X140:X260+I:X100:X140:X400+I:X140:X260:X400+X100:X
140:X260:X400+I:X100:X140:X260:X400,data=artificial)  
anova(modelo2.3)  
for(i in 1:length(modelo2.3$coef))  
write(paste(modelo2.3$coef[i],sep =" "), file = "modelo2.3.dat",append = TRUE, sep = 
"\t")  
#Zonas 100/140  
#CV1  
saida2.1100140S <- modelo2.1$coef[1]*por+modelo2.1$coef[2]*(1-por)-
modelo2.1$coef[5]*por-modelo2.1$coef[6]*(1-por)+modelo2.1$coef[9]*por*(1-por)-
modelo2.1$coef[15]*por*(1-por)  
pdf(file='CV1_100_140.pdf')  
plot(por,saida2.1100140S,col="white",type="l",ylab="Função Discriminante 
1",xlab="Proporção da ZP 100",main="Zonas de Produção 100/140",xlim=c(0,1),ylim=c(-
34,-27))  
lines(por,saida2.1100140S,col="black")  
text(artificial100140[artificial100140$I==-
1,]$X100,artificial100140[artificial100140$I==-
1,]$CV1A+0.3,labels=artificial100140[artificial100140$I==-1,]$coluna)  
points(artificial100140[artificial100140$I==-
1,]$X100,artificial100140[artificial100140$I==-1,]$CV1A,col="black")  
#dados reais  
if (nrow(real100140) > 0)  
for(i in 1:nrow(real100140))  
{  
abline(h=real100140$CV1R[i],col="brown")  
if (i!=1)  
text(0.9,real100140$CV1R[i]+0.1,labels=real100140$poco[i],col="brown")  
else 
text(0.9,real100140$CV1R[i]-0.1,labels=real100140$poco[i],col="brown")  
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.1$coef[1]*x+modelo2.1$coef[2]*(1-x)-
modelo2.1$coef[5]*x-modelo2.1$coef[6]*(1-x)+modelo2.1$coef[9]*x*(1-x)-
modelo2.1$coef[15]*x*(1-x)-real100140$CV1R[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
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write(paste(real100140$poco[i],rc[1],rc[2],real100140$ZCR[i],sep =" "), file = 
"real_100_140_CV1.dat",append = TRUE, sep = "\t")  
} 
dev.off()  
#dados artificiais  
if (nrow(artificial100140) > 0)  
for(i in 1:nrow(artificial100140))  
{  
if (artificial100140$I[i] == -1)  
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.1$coef[1]*x+modelo2.1$coef[2]*(1-x)-
modelo2.1$coef[5]*x-modelo2.1$coef[6]*(1-x)+modelo2.1$coef[9]*x*(1-x)-
modelo2.1$coef[15]*x*(1-x)-artificial100140$CV1A[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
else 
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.1$coef[1]*x+modelo2.1$coef[2]*(1-x)-
modelo2.1$coef[5]*x-modelo2.1$coef[6]*(1-x)+modelo2.1$coef[9]*x*(1-x)-
modelo2.1$coef[15]*x*(1-x)-artificial100140$CV1A[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
write(paste(artificial100140$I[i],artificial100140$X100[i],artificial100140$X140[i],rc[1],r
c[2],artificial100140$ZCA[i],sep =" "), file = "artificial_100_140_CV1.dat",append = 
TRUE, sep = "\t")  
} 
#CV2  
saida2.2100140S <- modelo2.2$coef[1]*por+modelo2.2$coef[2]*(1-por)-
modelo2.2$coef[5]*por-modelo2.2$coef[6]*(1-por)+modelo2.2$coef[9]*por*(1-por)-
modelo2.2$coef[15]*por*(1-por)  
pdf(file='CV2_100_140.pdf')  
plot(por,saida2.2100140S,col="white",type="l",ylab="Função Discriminante 
2",xlab="Proporção da ZP 100",main="Zonas de Produção 100/140",xlim=c(0,1),ylim=c(-
5,3))  
lines(por,saida2.2100140S,col="black")  
text(artificial100140[artificial100140$I==-
1,]$X100,artificial100140[artificial100140$I==-
1,]$CV2A+0.25,labels=artificial100140[artificial100140$I==-1,]$coluna)  
points(artificial100140[artificial100140$I==-
1,]$X100,artificial100140[artificial100140$I==-1,]$CV2A,col="black")  
#dados reais  
if (nrow(real100140) > 0)  
for(i in 1:nrow(real100140))  
{  
abline(h=real100140$CV2R[i],col="brown")  
text(0.9,real100140$CV2R[i]+0.1,labels=real100140$poco[i],col="brown")  
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.2$coef[1]*x+modelo2.2$coef[2]*(1-x)-
modelo2.2$coef[5]*x-modelo2.2$coef[6]*(1-x)+modelo2.2$coef[9]*x*(1-x)-
modelo2.2$coef[15]*x*(1-x)-real100140$CV2R[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
write(paste(real100140$poco[i],rc[1],rc[2],real100140$ZCR[i],sep =" "), file = 
"real_100_140_CV2.dat",append = TRUE, sep = "\t")  
} 
dev.off()  
#dados artificiais  
if (nrow(artificial100140) > 0)  
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for(i in 1:nrow(artificial100140))  
{  
if (artificial100140$I[i] == -1)  
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.2$coef[1]*x+modelo2.2$coef[2]*(1-x)-
modelo2.2$coef[5]*x-modelo2.2$coef[6]*(1-x)+modelo2.2$coef[9]*x*(1-x)-
modelo2.2$coef[15]*x*(1-x)-artificial100140$CV2A[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
else 
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.2$coef[1]*x+modelo2.2$coef[2]*(1-x)-
modelo2.2$coef[5]*x-modelo2.2$coef[6]*(1-x)+modelo2.2$coef[9]*x*(1-x)-
modelo2.2$coef[15]*x*(1-x)-artificial100140$CV2A[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
write(paste(artificial100140$I[i],artificial100140$X100[i],artificial100140$X140[i],rc[1],r
c[2],artificial100140$ZCA[i],sep =" "), file = "artificial_100_140_CV2.dat",append = 
TRUE, sep = "\t")  
} 
#CV3  
saida2.3100140S <- modelo2.3$coef[1]*por+modelo2.3$coef[2]*(1-por)-
modelo2.3$coef[5]*por-modelo2.3$coef[6]*(1-por)+modelo2.3$coef[9]*por*(1-por)-
modelo2.3$coef[15]*por*(1-por)  
pdf(file='CV3_100_140.pdf')  
plot(por,saida2.3100140S,col="white",type="l",ylab="Função Discriminante 
3",xlab="Proporção da ZP 100",main="Zonas de Produção 
100/140",xlim=c(0,1),ylim=c(7,19))  
lines(por,saida2.3100140S,col="black")  
text(artificial100140[artificial100140$I==-
1,]$X100,artificial100140[artificial100140$I==-
1,]$CV3A+0.3,labels=artificial100140[artificial100140$I==-1,]$coluna)  
points(artificial100140[artificial100140$I==-
1,]$X100,artificial100140[artificial100140$I==-1,]$CV3A,col="black")  
#dados reais  
if (nrow(real100140) > 0)  
for(i in 1:nrow(real100140))  
{  
abline(h=real100140$CV3R[i],col="brown")  
if (i!=1)  
text(0.9,real100140$CV3R[i]+0.2,labels=real100140$poco[i],col="brown")  
else 
text(0.9,real100140$CV3R[i]-0.2,labels=real100140$poco[i],col="brown")  
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.3$coef[1]*x+modelo2.3$coef[2]*(1-x)-
modelo2.3$coef[5]*x-modelo2.3$coef[6]*(1-x)+modelo2.3$coef[9]*x*(1-x)-
modelo2.3$coef[15]*x*(1-x)-real100140$CV3R[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
write(paste(real100140$poco[i],rc[1],rc[2],real100140$ZCR[i],sep =" "), file = 
"real_100_140_CV3.dat",append = TRUE, sep = "\t")  
} 
dev.off()  
#dados artificiais  
if (nrow(artificial100140) > 0)  
for(i in 1:nrow(artificial100140))  
{  
if (artificial100140$I[i] == -1)  
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rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.3$coef[1]*x+modelo2.3$coef[2]*(1-x)-
modelo2.3$coef[5]*x-modelo2.3$coef[6]*(1-x)+modelo2.3$coef[9]*x*(1-x)-
modelo2.3$coef[15]*x*(1-x)-artificial100140$CV3A[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
else 
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.3$coef[1]*x+modelo2.3$coef[2]*(1-x)-
modelo2.3$coef[5]*x-modelo2.3$coef[6]*(1-x)+modelo2.3$coef[9]*x*(1-x)-
modelo2.3$coef[15]*x*(1-x)-artificial100140$CV3A[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
write(paste(artificial100140$I[i],artificial100140$X100[i],artificial100140$X140[i],rc[1],r
c[2],artificial100140$ZCA[i],sep =" "), file = "artificial_100_140_CV3.dat",append = 
TRUE, sep = "\t")  
} 
#Zonas 140/260  
#CV1  
saida2.1140260S <- modelo2.1$coef[2]*por+modelo2.1$coef[3]*(1-por)-
modelo2.1$coef[6]*por-modelo2.1$coef[7]*(1-por)+modelo2.1$coef[12]*por*(1-por)-
modelo2.1$coef[18]*por*(1-por)  
pdf(file='CV1_140_260.pdf')  
plot(por,saida2.1140260S,col="white",type="l",ylab="Função Discriminante 
1",xlab="Proporção da ZP 140",main="Zonas de Produção 140/260",xlim=c(0,1),ylim=c(-
32,-23))  
lines(por,saida2.1140260S,col="black")  
text(artificial140260[artificial140260$I==-
1,]$X140,artificial140260[artificial140260$I==-
1,]$CV1A+0.2,labels=artificial140260[artificial140260$I==-1,]$coluna)  
points(artificial140260[artificial140260$I==-
1,]$X140,artificial140260[artificial140260$I==-1,]$CV1A,col="black")  
#dados reais  
if (nrow(real140260) > 0)  
for(i in 1:nrow(real140260))  
{  
abline(h=real140260$CV1R[i],col="brown")  
text(0.9,real140260$CV1R[i]+0.15,labels=real140260$poco[i],col="brown")  
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.1$coef[2]*x+modelo2.1$coef[3]*(1-x)-
modelo2.1$coef[6]*x-modelo2.1$coef[7]*(1-x)+modelo2.1$coef[12]*x*(1-x)-
modelo2.1$coef[18]*x*(1-x)-real140260$CV1R[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
write(paste(real140260$poco[i],rc[1],rc[2],real140260$ZCR[i],sep =" "), file = 
"real_140_260_CV1.dat",append = TRUE, sep = "\t")  
} 
dev.off()  
#dados artificiais  
if (nrow(artificial140260) > 0)  
for(i in 1:nrow(artificial140260))  
{  
if (artificial140260$I[i] == -1)  
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.1$coef[2]*x+modelo2.1$coef[3]*(1-x)-
modelo2.1$coef[6]*x-modelo2.1$coef[7]*(1-x)+modelo2.1$coef[12]*x*(1-x)-
modelo2.1$coef[18]*x*(1-x)-artificial140260$CV1A[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
else 
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rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.1$coef[1]*x+modelo2.1$coef[2]*(1-x)-
modelo2.1$coef[5]*x-modelo2.1$coef[6]*(1-x)+modelo2.1$coef[9]*x*(1-x)-
modelo2.1$coef[15]*x*(1-x)-artificial140260$CV1A[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
write(paste(artificial140260$I[i],artificial140260$X140[i],artificial140260$X260[i],rc[1],r
c[2],artificial140260$ZCA[i],sep =" "), file = "artificial_140_260_CV1.dat",append = 
TRUE, sep = "\t")  
} 
#CV2  
saida2.2140260S <- modelo2.2$coef[2]*por+modelo2.2$coef[3]*(1-por)-
modelo2.2$coef[6]*por-modelo2.2$coef[7]*(1-por)+modelo2.2$coef[12]*por*(1-por)-
modelo2.2$coef[18]*por*(1-por)  
pdf(file='CV2_140_260.pdf')  
plot(por,saida2.2140260S,col="white",type="l",ylab="Função Discriminante 
2",xlab="Proporção da ZP 140",main="Zonas de Produção 140/260",xlim=c(0,1),ylim=c(-
5,3))  
lines(por,saida2.2140260S,col="black")  
text(artificial140260[artificial140260$I==-
1,]$X140,artificial140260[artificial140260$I==-
1,]$CV2A+0.2,labels=artificial140260[artificial140260$I==-1,]$coluna)  
points(artificial140260[artificial140260$I==-
1,]$X140,artificial140260[artificial140260$I==-1,]$CV2A,col="black")  
#dados reais  
if (nrow(real140260) > 0)  
for(i in 1:nrow(real140260))  
{  
abline(h=real140260$CV2R[i],col="brown")  
text(0.9,real140260$CV2R[i]+0.15,labels=real140260$poco[i],col="brown")  
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.2$coef[2]*x+modelo2.2$coef[3]*(1-x)-
modelo2.2$coef[6]*x-modelo2.2$coef[7]*(1-x)+modelo2.2$coef[12]*x*(1-x)-
modelo2.2$coef[18]*x*(1-x)-real140260$CV2R[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
write(paste(real140260$poco[i],rc[1],rc[2],real140260$ZCR[i],sep =" "), file = 
"real_140_260_CV2.dat",append = TRUE, sep = "\t")  
} 
dev.off()  
#dados artificiais  
if (nrow(artificial140260) > 0)  
for(i in 1:nrow(artificial140260))  
{  
if (artificial140260$I[i] == -1)  
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.2$coef[2]*x+modelo2.2$coef[3]*(1-x)-
modelo2.2$coef[6]*x-modelo2.2$coef[7]*(1-x)+modelo2.2$coef[12]*x*(1-x)-
modelo2.2$coef[18]*x*(1-x)-artificial140260$CV2A[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
else 
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.2$coef[2]*x+modelo2.2$coef[3]*(1-x)-
modelo2.2$coef[6]*x-modelo2.2$coef[7]*(1-x)+modelo2.2$coef[12]*x*(1-x)-
modelo2.2$coef[18]*x*(1-x)*x*(1-x)-artificial140260$CV2A[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
write(paste(artificial140260$I[i],artificial140260$X140[i],artificial140260$X260[i],rc[1],r
c[2],artificial140260$ZCA[i],sep =" "), file = "artificial_140_260_CV2.dat",append = 
TRUE, sep = "\t")  



112 

 

Kytéria Sabina Lopes de Figueredo - 2013 

} 
#CV3  
saida2.3140260S <- modelo2.3$coef[2]*por+modelo2.3$coef[3]*(1-por)-
modelo2.3$coef[6]*por-modelo2.3$coef[7]*(1-por)+modelo2.3$coef[12]*por*(1-por)-
modelo2.3$coef[18]*por*(1-por)  
pdf(file='CV3_140_260.pdf')  
plot(por,saida2.3140260S,col="white",type="l",ylab="Função Discriminante 
3",xlab="Proporção da ZP 140",main="Zonas de Produção 
140/260",xlim=c(0,1),ylim=c(12.5,16))  
lines(por,saida2.3140260S,col="black")  
text(artificial140260[artificial140260$I==-
1,]$X140,artificial140260[artificial140260$I==-
1,]$CV3A+0.1,labels=artificial140260[artificial140260$I==-1,]$coluna)  
points(artificial140260[artificial140260$I==-
1,]$X140,artificial140260[artificial140260$I==-1,]$CV3A,col="black")  
#dados reais  
if (nrow(real140260) > 0)  
for(i in 1:nrow(real140260))  
{  
abline(h=real140260$CV3R[i],col="brown")  
text(0.9,real140260$CV3R[i]+0.08,labels=real140260$poco[i],col="brown")  
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.3$coef[2]*x+modelo2.3$coef[3]*(1-x)-
modelo2.3$coef[6]*x-modelo2.3$coef[7]*(1-x)+modelo2.3$coef[12]*x*(1-x)-
modelo2.3$coef[18]*x*(1-x)-real140260$CV3R[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
write(paste(real140260$poco[i],rc[1],rc[2],real140260$ZCR[i],sep =" "), file = 
"real_140_260_CV3.dat",append = TRUE, sep = "\t")  
} 
dev.off()  
#dados artificiais  
if (nrow(artificial140260) > 0)  
for(i in 1:nrow(artificial140260))  
{  
if (artificial140260$I[i] == -1)  
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.3$coef[2]*x+modelo2.3$coef[3]*(1-x)-
modelo2.3$coef[6]*x-modelo2.3$coef[7]*(1-x)+modelo2.3$coef[12]*x*(1-x)-
modelo2.3$coef[18]*x*(1-x)-artificial140260$CV3A[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
else 
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.3$coef[2]*x+modelo2.3$coef[3]*(1-x)-
modelo2.3$coef[6]*x-modelo2.3$coef[7]*(1-x)+modelo2.3$coef[12]*x*(1-x)-
modelo2.3$coef[18]*x*(1-x)-artificial140260$CV3A[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
write(paste(artificial140260$I[i],artificial140260$X140[i],artificial140260$X260[i],rc[1],r
c[2],artificial140260$ZCA[i],sep =" "), file = "artificial_140_260_CV3.dat",append = 
TRUE, sep = "\t")  
} 
#zonas 260/400  
saida2.1260400S <- modelo2.1$coef[3]*por+modelo2.1$coef[4]*(1-por)-
modelo2.1$coef[7]*por-modelo2.1$coef[8]*(1-por)+modelo2.1$coef[14]*por*(1-por)-
modelo2.1$coef[20]*por*(1-por)  
pdf(file='CV1_260_400.pdf')  



113 

 

Kytéria Sabina Lopes de Figueredo - 2013 

plot(por,saida2.1260400S,col="white",type="l",ylab="Função Discriminante 
1",xlab="Proporção da ZP 260",main="Zonas de Produção 260/400",xlim=c(0,1),ylim=c(-
28,-20))  
lines(por,saida2.1260400S,col="black")  
text(artificial260400[artificial260400$I==-
1,]$X260,artificial260400[artificial260400$I==-
1,]$CV1A+0.2,labels=artificial260400[artificial260400$I==-1,]$coluna)  
points(artificial260400[artificial260400$I==-
1,]$X260,artificial260400[artificial260400$I==-1,]$CV1A,col="black")  
#dados reais  
if (nrow(real260400) > 0)  
for(i in 1:nrow(real260400))  
{  
abline(h=real260400$CV1R[i],col="brown")  
if ((i!=5)&(i!=6))  
text(0.9,real260400$CV1R[i]+0.15,labels=real260400$poco[i],col="brown")  
else 
text(0.9,real260400$CV1R[i]-0.15,labels=real260400$poco[i],col="brown")  
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.1$coef[3]*x+modelo2.1$coef[4]*(1-x)-
modelo2.1$coef[7]*x-modelo2.1$coef[8]*(1-x)+modelo2.1$coef[14]*x*(1-x)-
modelo2.1$coef[20]*x*(1-x)-real260400$CV1R[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
write(paste(real260400$poco[i],rc[1],rc[2],real260400$ZCR[i],sep =" "), file = 
"real_260_400_CV1.dat",append = TRUE, sep = "\t")  
} 
dev.off()  
#dados artificiais  
if (nrow(artificial260400) > 0)  
for(i in 1:nrow(artificial260400))  
{  
if (artificial260400$I[i] == -1)  
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.1$coef[3]*x+modelo2.1$coef[4]*(1-x)-
modelo2.1$coef[7]*x-modelo2.1$coef[8]*(1-x)+modelo2.1$coef[14]*x*(1-x)-
modelo2.1$coef[20]*x*(1-x)-artificial260400$CV1A[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
else 
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.1$coef[3]*x+modelo2.1$coef[4]*(1-x)-
modelo2.1$coef[7]*x-modelo2.1$coef[8]*(1-x)+modelo2.1$coef[14]*x*(1-x)-
modelo2.1$coef[20]*x*(1-x)-artificial260400$CV1A[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
write(paste(artificial260400$I[i],artificial260400$X260[i],artificial260400$X400[i],rc[1],r
c[2],artificial260400$ZCA[i],sep =" "), file = "artificial_260_400_CV1.dat",append = 
TRUE, sep = "\t")  
} 
#CV2  
saida2.2260400S <- modelo2.2$coef[3]*por+modelo2.2$coef[4]*(1-por)-
modelo2.2$coef[7]*por-modelo2.2$coef[8]*(1-por)+modelo2.2$coef[14]*por*(1-por)-
modelo2.2$coef[20]*por*(1-por)  
pdf(file='CV2_260_400.pdf')  
plot(por,saida2.2260400S,col="white",type="l",ylab="Função Discriminante 
2",xlab="Proporção da ZP 260",main="Zonas de Produção 260/400",xlim=c(0,1),ylim=c(-
1,2))  
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lines(por,saida2.2260400S,col="black")  
text(artificial260400[artificial260400$I==-
1,]$X260,artificial260400[artificial260400$I==-
1,]$CV2A+0.08,labels=artificial260400[artificial260400$I==-1,]$coluna)  
points(artificial260400[artificial260400$I==-
1,]$X260,artificial260400[artificial260400$I==-1,]$CV2A,col="black")  
#dados reais  
if (nrow(real260400) > 0)  
for(i in 1:nrow(real260400))  
{  
abline(h=real260400$CV2R[i],col="brown")  
text(0.9,real260400$CV2R[i]+0.05,labels=real260400$poco[i],col="brown")  
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.2$coef[3]*x+modelo2.2$coef[4]*(1-x)-
modelo2.2$coef[7]*x-modelo2.2$coef[8]*(1-x)+modelo2.2$coef[14]*x*(1-x)-
modelo2.2$coef[20]*x*(1-x)-real260400$CV2R[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
write(paste(real260400$poco[i],rc[1],rc[2],real260400$ZCR[i],sep =" "), file = 
"real_260_400_CV2.dat",append = TRUE, sep = "\t")  
} 
dev.off()  
#dados artificiais  
if (nrow(artificial260400) > 0)  
for(i in 1:nrow(artificial260400))  
{  
if (artificial260400$I[i] == -1)  
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.2$coef[3]*x+modelo2.2$coef[4]*(1-x)-
modelo2.2$coef[7]*x-modelo2.2$coef[8]*(1-x)+modelo2.2$coef[14]*x*(1-x)-
modelo2.2$coef[20]*x*(1-x)-artificial260400$CV2A[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
else 
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.2$coef[3]*x+modelo2.2$coef[4]*(1-x)-
modelo2.2$coef[7]*x-modelo2.2$coef[8]*(1-x)+modelo2.2$coef[14]*x*(1-x)-
modelo2.2$coef[20]*x*(1-x)-artificial260400$CV2A[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
write(paste(artificial260400$I[i],artificial260400$X260[i],artificial260400$X400[i],rc[1],r
c[2],artificial260400$ZCA[i],sep =" "), file = "artificial_260_400_CV2.dat",append = 
TRUE, sep = "\t")  
} 
#CV3  
saida2.3260400S <- modelo2.3$coef[3]*por+modelo2.3$coef[4]*(1-por)-
modelo2.3$coef[7]*por-modelo2.3$coef[8]*(1-por)+modelo2.3$coef[14]*por*(1-por)-
modelo2.3$coef[20]*por*(1-por)  
pdf(file='CV3_260_400.pdf')  
plot(por,saida2.3260400S,col="white",type="l",ylab="Função Discriminante 
3",xlab="Proporção da ZP 260",main="Zonas de Produção 
260/400",xlim=c(0,1),ylim=c(11,16))  
lines(por,saida2.3260400S,col="black")  
text(artificial260400[artificial260400$I==-
1,]$X260,artificial260400[artificial260400$I==-
1,]$CV3A+0.15,labels=artificial260400[artificial260400$I==-1,]$coluna)  
points(artificial260400[artificial260400$I==-
1,]$X260,artificial260400[artificial260400$I==-1,]$CV3A,col="black")  
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#dados reais  
if (nrow(real260400) > 0)  
for(i in 1:nrow(real260400))  
{  
abline(h=real260400$CV3R[i],col="brown")  
text(0.9,real260400$CV3R[i]+0.1,labels=real260400$poco[i],col="brown")  
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.3$coef[3]*x+modelo2.3$coef[4]*(1-x)-
modelo2.3$coef[7]*x-modelo2.3$coef[8]*(1-x)+modelo2.3$coef[14]*x*(1-x)-
modelo2.3$coef[20]*x*(1-x)-real260400$CV3R[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
write(paste(real260400$poco[i],rc[1],rc[2],real260400$ZCR[i],sep =" "), file = 
"real_260_400_CV3.dat",append = TRUE, sep = "\t")  
} 
dev.off()  
#dados artificiais  
if (nrow(artificial260400) > 0)  
for(i in 1:nrow(artificial260400))  
{  
if (artificial260400$I[i] == -1)  
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.3$coef[3]*x+modelo2.3$coef[4]*(1-x)-
modelo2.3$coef[7]*x-modelo2.3$coef[8]*(1-x)+modelo2.3$coef[14]*x*(1-x)-
modelo2.3$coef[20]*x*(1-x)-artificial260400$CV3A[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
else 
rc<- uniroot.all(function(x) modelo2.3$coef[3]*x+modelo2.3$coef[4]*(1-x)-
modelo2.3$coef[7]*x-modelo2.3$coef[8]*(1-x)+modelo2.3$coef[14]*x*(1-x)-
modelo2.3$coef[20]*x*(1-x)-artificial260400$CV3A[i], c(-5,5), tol = 1e-20)  
write(paste(artificial260400$I[i],artificial260400$X260[i],artificial260400$X400[i],rc[1],r
c[2],artificial260400$ZCA[i],sep =" "), file = "artificial_260_400_CV3.dat",append = 
TRUE, sep = "\t")  
} 
#Gráficos ternário 
# zonas 100/140/260  
trimage<- function(f){  
x = y = seq( 1, 0, l=181 )  
t1 = length(x)  
im = aux = numeric(0)  
for( i in seq( 1, t1, by = 2 ) ){  
idx = seq( i*t1, t1**2, by = t1 ) - (i-1)  
im = c(im, aux, idx, aux )  
aux = c(aux, NA)  
} 
z = outer(X=x, Y=y, FUN=f)  
return( matrix(z[im],nr=t1) )  
} 
#sem injeção  
fS<- function(x1,x2) { x3=1-x2-x1; 
modelo2.1$coef[1]*x1+modelo2.1$coef[2]*x2+modelo2.1$coef[3]*x3-
modelo2.1$coef[5]*x1-modelo2.1$coef[6]*x2-
modelo2.1$coef[7]*x3+modelo2.1$coef[9]*x1*x2+modelo2.1$coef[10]*x1*x3+modelo2.
1$coef[12]*x2*x3-modelo2.1$coef[15]*x1*x2-modelo2.1$coef[16]*x1*x3-
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modelo2.1$coef[18]*x2*x3+modelo2.1$coef[21]*x1*x2*x3-
modelo2.1$coef[24]*x1*x2*x3}  
pdf(file='CV1_100_140_260_ternario_sem.pdf')  
par(mar=c(0,0,0,0), pty='s', xaxt='n', yaxt='n', bty='n' )  
trimat<- trimage(fS)  
image( trimat )  
contour( trimat, add=T)  
dev.off()  
trimat<- trimage(fS)  
image( trimat )  
contour( trimat, add=T)  
dev.off()  
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Apêndice VIII 

 

Gráficos das amostras de misturas reais de duas zonas de produção 

 

Figura 24 - Gráfico para estimar a proporção de contribuição das zonas na mistura 140/260 para CV1 
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Figura 25 - Gráfico para estimar a proporção de contribuição das zonas na mistura 140/260 para CV2 

 

 

Figura 26 - Gráfico para estimar a proporção de contribuição das zonas na mistura 140/260 para CV3 
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Figura 27 - Gráfico para estimar a proporção de contribuição das zonas na mistura 260/400 para CV1 

 
Figura 28 - Gráfico para estimar a proporção de contribuição das zonas na mistura 260/400 para CV2 
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Figura 29 - Gráfico para estimar a proporção de contribuição das zonas na mistura 260/400 para CV3 
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