
VARIABILIDADE ESPACIAL DA PRECIPITAÇÃO PARA O ESTADO DE 

ALAGOAS: uma aplicação de geoestatística e de redes neurais artificiais 

Marta de Oliveira Sá1; Ricardo Ferreira Carlos de Amorim2; Frede de Oliveira Carvalho3; 
Paulo Ricardo Teixeira da Silva4 ; João de Lima e Silva5 & Magaly Vieira Costa dos Santos6. 

RESUMO - O conhecimento da estrutura de continuidade espacial da precipitação é de 
fundamental importância para o estudo do regime hidrológico de uma região. Objetivou-se com este 
trabalho investigar a utilização de Geoestatística e de Redes Neurais Artificiais (RNA) no estudo da 
variabilidade espacial de dados pluviométricos do estado de Alagoas, comparando-se os métodos 
geoestatísticos aplicados (krigagem ordinária, krigagem universal e krigagem ordinária 3D) e 
promovendo-se a utilização das RNA como interpoladora de forma simples ou combinada aos 
métodos geoestatísticos. Os dados mensais utilizados foram coletados em 63 estações 
pluviométricas da Agência Nacional de Águas (ANA). Para cada mês estudado, construiram-se 
variogramas isotrópicos escalonados a fim de avaliar a estrutura de continuidade espacial da 
precipitação. Verificou-se que todos os variogramas apresentaram forte dependência espacial entre 
a distribuição dos dados utilizados. Os métodos geoestatísticos apresentaram bons resultados, com 
erros satisfatórios, tanto espacial quanto sazonalmente. Dentre os métodos geoestatísticos, a 
krigagem ordinária 3D apresentou os melhores resultados. Os dados interpolados obtidos a partir 
deste método mostraram bons resultados quando inseridos na RNA.  

ABSTRACT - The knowledge of the structure of space continuity of the precipitation is of 
fundamental importance goes the study of the regime hydrologic of the certain area. It was aimed 
attn with this work to investigate the uses of geostatistic and Network Neural Artificial (NNA) in 
the study of the space variability of given pluviometrics in the state of Alagoas, comparing the 
methods applied geostatistics (ordinary kriging, universal kriging and ordinary kriging 3D), the well 
the to uses NNA the interpolator, in way simple or combined to the methods geostatistics. The 
monthly dates were collected of National Agency of Waters (ANA) where 63 stations pluviometrics 
were selected. It goes every selected month, variograms assigned isotropics was built, in order to 
evaluate the structure of space continuity of the precipitation. It was verified that all of the 
variograms presented strong space dependence among the distribution of the used dates, it goes 
subsequent estimate goes the interpolation methods mentioned. The methods geostatistics presented 
good results, with small mistakes, being suitable with the local characteristics of the area, only 
much space the sazonaly. Among the methods geostatistics, the ordinary kriging 3D presented the 
best results, with smaller mistakes. The interpolated dates obtained starting from the ordinary 
kriging 3D showed good results when inserted in NNA.  
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1. INTRODUÇÃO 

Fenômenos naturais se apresentam freqüentemente com certa estruturação nas 

variações espaciais. Desta forma, pode-se dizer que as variações não são aleatórias e que, portanto, 

apresentam algum grau de dependência espacial entre os pontos amostrados. A análise espacial de 

dados se apresenta como uma alternativa e/ou uma complementação da análise estatística clássica, 

sendo que a primeira considera as correlações entre as observações, quando se fazem estimativas.  

A literatura apresenta alguns procedimentos de análise espacial de dados, sendo que nos 

últimos tempos, uma metodologia de análise denominada geoestatística ganhou ênfase neste tipo de 

estudo, bem como ocorreu um aumento na utilização das Redes Neurais Artificiais (RNA) para 

estimar ou prever diversas variáveis. Embora a geoestatística seja mais aplicada na Geologia e 

Ciências do Solo, mostra também grande potencial em outras áreas, podendo caracterizar o 

comportamento espacial de variáveis, tais como medidas de pluviometria.  

Neste trabalho, será analisada a utilização da geoestatística sob diversas formas de aplicação 

e métodos de interpolação, destinando-se a empregar algumas técnicas no estudo da precipitação. A 

precipitação é uma das variáveis meteorológicas de maior interesse para a sociedade sendo 

primordial no conhecimento do ciclo hidrológico de uma região. Suas informações são de alta 

aplicabilidade em áreas de estudo como agronomia, hidrologia, engenharias, turismo, navegação, 

aviação entre outras.  

Em seguida, serão introduzidos conceitos básicos da geoestatística como análise de 

dependência espacial por meio de variograma e de interpolação, utilizando a metodologia da 

krigagem. Serão abordados conceitos básicos e algumas aplicações de RNA em conjunto com a 

geoestatística. O enfoque principal, no entanto, está relacionado à determinação do comportamento 

espacial da precipitação para locais não amostrados, com aplicações comparativas de técnicas de 

estimativa espacial da precipitação utilizando geoestatística e RNA. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Segundo Camargo (2001) o conceito da geoestatística surge a partir das observações de Krige 

(1951) que percebeu a impossibilidade de conclusões seguras baseadas em dados de concentração 

de ouro quando consideravam apenas a informação dada pela variância. Atentou então para a 

necessidade de assumir a distância entre as observações. A geoestatística, portanto, leva em 

consideração a localização geográfica e a dependência espacial do fenômeno avaliado. 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 2 



Camargo 2001 informa ainda que Matheron (1963, 1971), baseado nas observações de Krige, 

desenvolveu a teoria das variáveis regionalizadas. Uma variável regionalizada é uma função 

numérica com distribuição espacial, que varia de um ponto a outro com continuidade aparente, mas 

cujas variações não podem ser representadas por uma função matemática simples.  

A teoria das variáveis regionalizadas pressupõe que a variação de uma variável pode ser 

expressa pela soma de três componentes (Burrough, 1987 apud Camargo, 2001): a) uma 

componente estrutural, associada a um valor médio constante ou a uma tendência constante; b) uma 

componente aleatória, espacialmente correlacionada; e c) um ruído aleatório ou erro residual. 

As redes neurais por sua vez foram desenvolvidas, originalmente, na década de 40, pelo 

neurofisiologista Warren McCulloch, do MIT, e pelo matemático Walter Pitts, da Universidade de 

Illinois, os quais fizeram uma analogia entre células nervosas vivas e o processo eletrônico num 

trabalho publicado sobre "neurônios formais". O trabalho consistia num modelo de resistores 

variáveis e amplificadores representando conexões sinápticas de um neurônio biológico. 

2.1. Métodos geoestatísticos 

2.1.1. Variograma 

Segundo Corá (1996), o variograma é uma ferramenta básica às técnicas de krigagem que 

permite uma representação quantitativa da variação de um fenômeno regionalizado no espaço e/ou 

no tempo. A consistência dos pontos do variograma experimental irá depender exclusivamente do 

número de pares das amostras. Em termos práticos, a função do variograma pode ser estimada por: 

) h ( N 

γ ) h ( = 
1 

∑[ ) x ( Z − x ( Z + ) h ]2 
(1) i2 ) h ( N i=1 

i 

Segundo Avalos (2003), a análise do comportamento do variograma considerando-se várias 

direções possibilita saber se determinado fenômeno é isotrópico, ou se a respectiva continuidade 

espacial é variável com a direção (anisotropia). Quando o gráfico do variograma é idêntico para 

qualquer direção h, diz-se que é isotrópico. Caso contrário, quando a variável estudada apresenta 

anisotropia, obtém-se diferentes variogramas, dependendo da direção em que se constroem os 

mesmos.  

2.1.2. Esférico (comportamento esférico na origem) 

Segundo Lamparelli et al. (2001), o modelo que explica ou ajusta parte dos fenômenos é o 

modelo esférico, dado por: 
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y(h) = C0 + [(3/2)(h/a) (1/2)(h/a)³], C1 

0 < h < a (2) 
y(h) = C + h , C > ) a 0 1 

No modelo esférico, o patamar e o alcance são claramente identificados e geralmente o 

efeito pepita é pequeno. 

2.1.3. Exponencial (comportamento "linear" na origem) 

O modelo exponencial cresce mais lentamente da origem para o patamar, e não se pode 

dizer que tal modelo atinge realmente o patamar (Lamparelli et al., 2001). Este modelo é dado por: 

γ (h) = C0 + C1 [1 – exp (-h/a)]  h>0 (3) 

onde d é a máxima distância na qual o variograma é definido. 

O alcance apresentado neste modelo, também é chamado de alcance teórico, uma vez que este 

parâmetro no modelo exponencial é considerado infinito. Segundo Carvalho (1997), na prática, 

considera-se o valor de a onde o variograma atinge 95% do patamar. 

2.1.4. Gaussiano (comportamento "parabólico" na origem) 

Se o efeito pepita é muito pequeno e a estrutura de variabilidade cresce de uma maneira 

suave, o variograma pode ser ajustado pelo modelo Gaussiano. Esse modelo é importante, pois 

apresenta uma continuidade na variabilidade à medida que os pontos se afastam entre si. O modelo 

é dado pela função: 

γ (h) = C0 + C1 [1 – exp (-h/a)²]  h>0 (4) 

2.1.5. Índice de Dependência Espacial (IDE) 

O uso da porcentagem da variância do efeito pepita é um método proposto por Trangmar et 

al. (1985) citado por Sá (2005), para medir a dependência espacial dos dados amostrados. Essa 

porcentagem é calculada através da seguinte equação: 

C
IDE (%) = x100 (5) 

C + C 0 

De acordo com Sá (2005), posteriormente, Cambardella et al. (1994) propuseram os 

seguintes intervalos para a mesma equação: 

� IDE ≤ 25% � fraca dependência espacial 

� 25% < IDE < 75% � moderada dependência espacial 
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� IDE ≥ 75% � forte dependência espacial 

2.1.6. Krigagem 

A krigagem é uma ferramenta que inclui um conjunto de métodos de interpolação exatos. 

Esses métodos possibilitam o cálculo de uma medida do erro cometido para cada valor estimado e 

de um intervalo de confiança para a estimativa produzida. O fato da probabilidade do valor 

estimado estar contida entre determinados limites assume que os erros da estimativa são 

normalmente distribuídos. 

De acordo com Vieira (1996), para estimar valores Z* para qualquer local X0 , onde não se 

têm valores medidos e onde a estimativa deve ser uma combinação linear dos valores medidos, os 

métodos de interpolação seguem essa forma: 

N 

X ( * Z ) =∑λ ⋅ X ( Z ) (6) o i i
i =1

onde Z*(X0) é a variável interpolada; λ1 é o peso da i-ésima localidade vizinha; Z(Xi), o valor da 

variável para a i-ésima localidade e N, o número de localidades vizinhas utilizadas na interpolação 

para o ponto considerado. 

Segundo Mello et al. (2003) apud Thompson (1992), o cálculo da krigagem também é 

apresentado na forma: 

[A ]− 1 
⋅ [b ] = [λ ] (7) 

onde [A]-1 é a matriz inversa da variância (covariância) entre as localidades da vizinhança do ponto 

considerado, determinada pelo variograma a partir das distâncias euclidianas entre as localidades; 

[b] é a matriz da variância entre as localidades vizinhas (com variável estimada) e o ponto 

interpolado, também determinada pelo variograma e pelas distâncias entre localidades vizinhas e 

ponto interpolado; [λ] é a matriz de pesos de krigagem. 

2.1.7. Krigagem Ordinária (KO) 

Na krigagem ordinária, as medidas são modeladas da seguinte forma: 

Z(xi)=f(xi) + ε (xi),  i=1, 2, ..., n (8) 

onde f(xi) é considerada realizações da função aleatória F num ponto xi que pode conter uma função 

determinística µ(x)E{F(x)} para modelar possíveis tendências; e ε(xi) são realizações médias de zero 

e erros randômicos uni-correlacionados.  
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A tendência µ(x) na Equação (8) é constante desconhecida µ. A correlação espacial entre os 

pontos de medida pode ser quantificada por meio da função de variância expressa por: 

1 
γ ) h , x ( = var[ ) x ( F − x ( F + h )] (9) 

2 

onde h é a distância euclidiana entre dois pontos selecionados. Assume-se que a tendência é 

constante e que γ(x,h) é independente de x. Uma função paramétrica é usada para modelar a 

variância para valores diferentes de h. 

2.1.8. Krigagem Universal (KU) 

Landim (2002) obteve um variograma onde a variável regionalizada apresenta 

comportamento fracamente estacionário e os valores esperados, com suas respectivas covariâncias 

espaciais, são os mesmos para uma determinada área. Desse modo, os valores dentro da área de 

interesse não apresentam tendência que afete os resultados. Existem, entretanto, situações em que a 

variável exibe uma variação sistemática, tornando necessária uma metodologia específica para a 

devida correção. A krigagem universal é um método destinado a resolver problemas desse tipo. 

Alguns autores preferem o termo mais descritivo de “krigagem para um modelo com tendência” 

para identificar o método, mas, de qualquer modo, trata-se de uma metodologia geoestatística para 

situações não estacionárias.  

Segundo Guimarães (2004), na hipótese de tendência, a variável Z(x) pode ser decomposta em 

dois elementos: 

Z(x) = m(x) + ε (x) (10) 

onde ε (x) é o resíduo e m(x) é a tendência principal (drift) dada por: 

p 

) x (m = ∑ ai ) x ( f (11) i 
i =1 

sendo fi(x) as funções conhecidas e p o número de termos usados para aproximar m(x). 

Essa hipótese é necessária para cada posição x quando se determina uma tendência m(x) e, 

assim, trabalha-se com o variograma dos resíduos. Note-se que, se m(x) for constante, o variograma 

da variável Z(x), usando as observações reais, será igual ao variograma dos resíduos ε(x). No 

entanto, se ocorrer uma tendência nos dados (tendência linear, quadrática, etc.), o variograma dos 

resíduos apresenta uma melhor estruturação e definição dos parâmetros, produzindo estimativas 

mais confiáveis (com menor variância) na krigagem. 
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2.1.9. Krigagem Tridimensional (K-3D) 

A krigagem em três dimensões é aquela em que os dados de entrada são x, y, z e p. A 

localização de determinado ponto de observação em longitude, latitude e altitude, respectivamente, 

é representada pelo conjunto (x, y , z). A variável p representa, para o problema levantado neste 

estudo, a precipitação em cada ponto.  

Os cálculos geoestatísticos são realizados quando os variogramas são computados conforme 

os modelos escolhidos, utilizando os dados de entrada e transformando as coordenadas cartesianas 

em polares. A krigagem utiliza os variogramas calculados juntamente com os dados originais que 

são interpolados de forma tridimensional. 

Desse modo, para caracterizar a precipitação, um esquema de interpolação deve ser usado 

para gerar uma função tridimensional contínua na forma p = f (x, y, z) que estima a precipitação p. 

Esta função é usada para interpolar os locais de amostragem espalhados nos nós de uma grade 

tridimensional. Os valores atribuídos aos nós desta grade são usados para gerar um conjunto 

tridimensional de dados de precipitação distribuídos em iso-superfícies.  

Neste trabalho, a krigagem calculada de forma tridimensional foi a ordinária. O programa de 

funções krigagem ordinária calcula as estimativas para duas ou três dimensões sem que haja 

modificação na equação do método de interpolação. 

2.1.10. Validação Cruzada 

Zamboti (2001) menciona que a validação cruzada consiste em retirar de um conjunto de 

dados um valor a cada vez e estimá-lo, utilizando o método de interpolação por krigagem, a partir 

das observações remanescentes formadas pelo conjunto de dados originais sem a observação 

considerada. Após a estimativa, retorna-se o valor original ao conjunto e retira-se outro valor. O 

processo é repetido para todo o conjunto. Assim, para cada observação, tem-se o erro de estimativa 

que poderá ser padronizado pelo desvio padrão das estimativas. 

2.1.11. Método Double Kriging 

O cálculo de validação cruzada pode ser realizado pelo método “Double Kriging” (Krigagem 

em Dobro). Este método, a exemplo da validação cruzada, consiste em avaliar o nível de 

semelhança entre os valores interpolados ou preditos e as observações originais. A diferença neste 

método está na forma dos cálculos: 

a) os dados preditos pela grade obtida na 1ª krigagem (primeiro passo) servem como 'dados 

de entrada'; 
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b) o valor médio nos locais das observações originais é calculado através da 2ª krigagem 

(segundo passo) com os mesmos parâmetros da krigagem e com os parâmetros do 

modelo do variograma; 

c) os resultados da 2ª krigagem são, então, comparados com os dados originais observados 

em uma plotagem separada. 

Desse modo, a qualidade da estimativa de variáveis pode ser medida. 

2.2. Redes Neurais Artificiais (RNA) 

A Rede Neural Artificial (RNA) é uma técnica de Inteligência Artificial (IA) que tenta 

simular o funcionamento do cérebro humano de uma maneira simplificada. Ela é capaz de 

reconhecer padrões, extrair regularidades e detectar relações subjacentes em um conjunto de dados 

aparentemente desconexos. Além disso, ela apresenta a capacidade de lidar com dados ruidosos, 

incompletos ou imprecisos, e de prever sistemas não lineares, o que torna a sua aplicação bastante 

eficiente (Mello, 2004). 

Operacionalmente podemos considerar uma rede neural como uma “caixa de 

processamento” que pode ser treinada para, a partir de um conjunto de dados de entrada (inputs), 

gerar uma ou mais saídas (outputs). 

2.2.1. Rede Feedforward 

Numa RNA Feedforward, as camadas são usualmente classificadas em três grupos: a 

camada de entrada de dados, a camada intermediária e a camada de saída. Na Camada de Entrada, 

os padrões são apresentados à rede (ainda não representa um neurônio, pois não efetua nenhum 

processamento). A Camada Intermediária (hidden layer) é a estrutura onde é feita a maior parte do 

processamento através das conexões ponderadas; podem ser consideradas extratoras de 

características. O resultado final é concluído e apresentado na Camada de Saída.  

De acordo com Borges (2001), na Rede Feedforward, os neurônios de uma camada são 

conectados a todos os neurônios da camada seguinte. Cada informação que sai do neurônio da i 

ésima camada é ponderada por um dado peso Wij e enviada a todos os neurônios da j-ésima camada 

seguinte. A convergência da rede neural está ligada à melhor escolha do conjunto de pesos W. Na 

Figura 1 é apresentada a configuração básica de uma Rede Feedforward. 
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Figura 1 – Rede Feedforward 

Borges (2001) menciona que a operação de uma RNA Feedforward pode ser dividida em 

dois estágios: 

1) Treinamento ou aprendizagem: os pesos das conexões são modificados para que as 

saídas correspondam aos valores associados a cada entrada. As regras ou algoritmos de 

aprendizagem determinam como os pesos devem variar para uma precisão desejada. 

2) Teste: um conjunto de dados alimenta a rede e os pesos não são modificados. As saídas 

são comparadas aos valores reais correspondentes às entradas para verificar a precisão 

da estimativa 

Neste trabalho foi usado apenas o aprendizado supervisionado que ocorre através dos ajustes 

sucessivos dos pesos e, em alguns algoritmos, por meio dos resíduos de ativação de forma a se obter 

dados de saída o mais próximos possível dos desejados. Os algoritmos de treinamento foram 

adquiridos através do pacote computacional MATLAB 7.0. Assim, os algoritmos utilizados no 

aprendizado foram: 

a) Algoritmo Levenberg-Marquardt (Lm): é o algoritmo de treinamento mais rápido para 

redes de tamanho moderado. Possui a característica de redução de memória quando o 

grupo de treinamento é grande. 

b) Algoritmo de Regularização Bayesiana Trainbr (Tbr): é uma modificação do algoritmo 

de treinamento Lm para produzir redes que generalizam bem. Reduz a dificuldade para 

determinar a arquitetura ótima da rede. 

2.3. Utilização das Redes Neurais na Geoestatística: método “Neural Network Residual 

Kriging (NNRK)” 

Segundo Demyanov et al. (1997), o método NNRK foi proposto em 1996 por Kanevsky, 

que decidiu unir um modelo de RNA Perceptron Multicamadas ao interpolador da krigagem 

ordinária, numa tentativa de otimizar a interpolação e diminuir erros. Este método se resume a 
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interpolação dos dados tanto pela RNA como pela krigagem. Posteriormente, utiliza-se a estimativa 

do residual da krigagem interpolada e soma-se à interpolação da rede. Na equação (12) é mostrado 

o cálculo deste método: 

INNRK = IMLPt + IOK (12) 

onde I é a interpolação do método. 

2.4. Descrição da área de estudo  

Localizado no leste da região Nordeste do Brasil (NE), o estado de Alagoas possui 102 

municípios em uma área de 27.933,1 km². Possui uma larga faixa costeira ao longo do oceano 

Atlântico, entre as coordenadas geográficas 35º 8’W e 38º 15’W de latitude e 8º 45’S e 10º 30’S de 

longitude, fazendo divisa ao norte e à noroeste com o estado de Pernambuco, ao sul com Sergipe e à 

sudoeste com a Bahia.  

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Dados utilizados 

Para o estudo foi utilizado um banco de dados referente ao estado de Alagoas disponível na 

Agência Nacional de Águas (ANA), no sistema HIDROWEB. Os dados apresentam uma série 

histórica com registros diários, médias mensais e anuais de chuva. Foram utilizados dados de 63 

estações pluviométricas com um período de monitoramento hidrológico comum entre 1965 e 1980. 

As estações selecionadas, mostradas na Figura 2, foram aquelas com menor quantidade de falhas e 

de melhor distribuição espacial.  

*Estações 
pluviométricas 
selecionadas 

Figura 2 – Distribuição espacial e localização das estações pluviométricas selecionadas (*) no 
estado de Alagoas. 
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Dentre os dados médios mensais de precipitação para o estado de Alagoas, optaram-se por 

aqueles observados nos meses mais e menos seco do período seco e mais e menos chuvoso do 

período chuvoso, num total de quatro meses. Este procedimento foi adotado para facilitar o 

emprego e comparação entre os métodos de interpolação utilizados. 

Foram calculados variogramas médios isotrópicos em todos os meses estudados, utilizando

se os 63 pontos de dados. Isto foi realizado devido ao fato de não existirem dados suficientes para 

gerar variogramas anisotrópicos o que permitiria o cálculo de pares de variogramas mensais para 

distâncias pouco signifcativas. A detecção de anisotropia caracteriza a modelagem do fenômeno de 

acordo com as várias direções. 

Uma vez calculados os variogramas e construído o modelo experimental com os dados 

amostrados, passa-se à fase da estimativa com base no modelo teórico e na informação pontual 

representada pelas observações disponíveis. O modelo teórico identificado permite simular a 

variabilidade do fenômeno Bôer et. al. (2001); Batista (2002); Gratton (2002); Mello et. al. (2003). 

Os modelos teóricos aplicados neste trabalho foram os três mais citados na literatura: esférico, 

exponencial e gaussiano. 

3.2. Softwares utilizados 

As análises exploratórias dos dados e dos mapas elaborados foram realizadas através do 

programa Easykrig 3.0. O software desempenha vários cálculos geoestatísticos (parâmetros do 

variograma, ajuste fino do modelo teórico ao experimental, tipos de krigagens, validação cruzada, 

etc.), realizando a interpolação por krigagem em três formas básicas: simples, ordinária e universal. 

A intenção de se utilizar este software se deu pela necessidade de utilização do ambiente de trabalho 

do MATLAB 7.0, visto que seria necessária uma interação com um sistema de RNA, o qual 

também foi elaborado neste mesmo ambiente. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Mediante avaliação dos dados médios mensais observados nos meses mais e menos seco do 

período seco e mais e menos chuvoso do período chuvoso, num total de quatro meses, foram 

adotados para este estudo de estimativa espacial, conforme a Figura 3, os meses de março, maio, 

setembro e novembro os quais melhor se adaptaram aos métodos adotados. 
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Figura 3 - Precipitação média mensal para o estado de Alagoas, no período de 1965/1980. 

4.1. Análise geoestatística dos variogramas através dos modelos: Esférico, Exponencial e 

Gaussiano 

A autocorrelação entre as precipitações no estado de Alagoas durante os meses estudados foi 

analisada mediante a construção dos variogramas experimentais médios adirecionais e do ajuste de 

modelos teóricos aos experimentais. Consideraram-se os modelos teóricos esféricos, exponenciais e 

gaussianos que são os mais utilizados para o ajuste de variograma experimental. Estes modelos 

possibilitam análises variográficas mais adequada da dependência espacial entre as estações. 

4.2. Análise variográfica correspondente ao mês de março 

Para o cálculo do variograma experimental do mês de março, observa-se que entre os três 

modelos teóricos escolhidos, dois, esférico e exponencial, obtiveram bons ajustes. Notou-se que 

ambos os modelos apresentaram excelentes valores nos índices de dependência espacial (IDE). 

Os valores do efeito pepita (Co) nos modelos citados se apresentaram satisfatórios. Em ambos 

os modelos, o patamar (C+Co) e a variância estrutural (C) apresentaram valores iguais da escala do 

variograma, devido ao efeito pepita muito próximo a zero, podendo se desprezado. Segundo 

Valente (1989), Co reflete as variações à pequena escala não detectadas pela amostragem devido à 

presença de erros de medida. Sendo assim, os dados deste mês não parecem possuir muitos erros ou 

variações de medidas. Entre os modelos adotados, o esférico apresentou um maior alcance, 

atingindo um valor de 0.921. 

O modelo esférico apresentou melhores resultados nos cálculos da validação cruzada. Em 

virtude disso, optou-se por utilizá-lo para representar o variograma para o mês de março como 

observado na Figura 4.  
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Figura 4 – Modelo esférico a ustado ao variograma da precipitação para o mês de março: (a) 
superfície 2D; (b) superfície 3D. 

O valor do IDE e da validação cruzada encontrados evidenciam que os melhores valores 

ocorrem quando, além da latitude e da longitude, a altitude é utilizada em uma terceira dimensão. 

Com isso, pode-se sugerir que as interpolações realizadas com os variogramas calculados com 

dados 3D são mais precisos, representando melhor espacialmente a precipitação. A validação 

cruzada pelo método “Double Kriging” para o mês de março, pode ser vista nas figuras 5, 6 e 7. 
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Figura 5 – Validação cruzada pelo método “Double Kriging” correspondente ao melhor modelo 
variográfico ajustado para o mês de março através da Krigagem Ordinária 2D (KO 2D). 

Figura 6 – Validação cruzada pelo método “Double Kriging” correspondente ao melhor modelo 
variográfico ajustado para o mês de março através da Krigagem Universal 2D (KU  2D). 

‘ 

Figura 7 – Validação cruzada pelo método “Double Kriging” correspondente ao melhor modelo 
variográfico ajustado para o mês de março através da Krigagem Ordinária 3D (KO 3D).’ 
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4.3. Análise variográfica correspondente ao mês de maio 

O comportamento variográfico do mês de maio foi idêntico ao mês de março, onde os 

modelos esférico e exponencial apresentaram, praticamente, índices IDE iguais, estando próximos a 

zero e a 100, respectivamente, para os métodos considerados neste trabalho. Dessa forma, foi 

necessário decidir, dentre os modelos, aquele que melhor se ajustaria ao variograma empírico, por 

apresentarem valores desprezíveis de Co e índices extremos de forte dependência espacial, 

conforme os percentuais de IDE descritos por Cambardella (1994) e Zimback (2001). Segundo 

Vieira (1996), uma diferença fundamental entre os modelos esférico e exponencial é que, enquanto 

o modelo exponencial atinge o patamar apenas assintoticamente, o patamar do modelo esférico 

ocorre no valor do alcance, podendo implicar em alcances maiores para o modelo exponencial, e 

com isso, mostrar um grau de influência maior nos pares entre as estações pluviométricas. 

DPI (2005) afirma que a partir do patamar, considera-se que não existe mais dependência 

espacial entre as amostras, visto que a variância da diferença entre pares de amostras {Var [Z(x) -

Z(x+h)]} torna-se invariável com a distância. Observa-se que o parâmetro da variância sempre se 

apresentará igual ao patamar, quando o efeito pepita for igual ou muito próximo a zero. Sendo 

assim, o modelo escolhido para representar o cálculo do variograma para o mês de maio foi o 

modelo de estrutura esférica com um patamar de 1.2769 e um alcance 0.647. No modelo esférico, 

esses parâmetros são mais visivelmente identificados, conforme mostrado na Figura 4. 

5. CONCLUSÃO 

A análise variográfica mostrou que todas as características estudadas dos procedimentos se 

apresentaram estruturadas espacialmente, ou seja, existiu uma função estrutural com variância de 

comportamento possível de ser modelada. Para as características avaliadas, os modelos esférico e 

exponencial foram aqueles que melhor se ajustaram aos semivariogramas experimentais. Todos os 

gráficos dos variogramas dos meses de março, maio, setembro e novembro – para posterior 

estimativa espacial da precipitação média do estado de Alagoas através dos interpoladores 

geoestatísticos – apresentaram forte dependência espacial para os dados utilizados. Em todos os 

meses se pôde observar que os modelos que apresentaram melhores ajustes foram aquele que se 

enquadraram perfeitamente dentro dos limites de forte dependência espacial com índices muito 

abaixo ou muito acima, a depender do método considerado.  
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Vale salientar que, de forma geral, grande parte dos modelos testados em todo o período 

estudado apresentou excelentes resultados, com índices de dependência espacial forte. Com isso, 

conclui-se que em todos os períodos estudados, os pontos amostrados apresentaram uma boa zona 

de influência entre os dados. Na maioria dos modelos ajustados, o efeito pepita se apresentou muito 

próximo ou igual a zero. Como o efeito pepita reflete as microestruturas não captadas pela menor 

escala da amostragem devido à presença de erros amostrais, erros laboratoriais, falhas nos dados, 

etc., subentende-se que todas as microestruturas foram captadas dentro dos dados amostrais, ou 

seja, os erros tornaram-se muito pequenos. Diante disso, foi perfeitamente possível fazer 

interpolações através dos métodos de krigagem. 

As estimativas da precipitação obtidas pelos métodos interpoladores de krigagem ordinária 

em duas e três dimensões, e krigagem universal em duas dimensões apresentaram bons resultados, 

estando condizentes com as características da região estudada, tanto na distribuição espacial quanto 

sazonal, onde os períodos seco e chuvoso se mostraram bastante representativos. Dentre os métodos 

de interpolação, o método que mais se destacou foi a krigagem ordinária calculada em três 

dimensões para todos os meses estudados, mostrando os menores índices de erro. Assim, conforme 

relata a literatura, o acréscimo da altitude melhora os resultados estimados mesmo que ela seja uma 

coordenada geográfica representativa da característica de cada ponto no método de krigagem 3D 

não atuando, portanto, como mais uma variável de entrada. Entre os meses estudados, o mês que 

apresentou melhores resultados foi o mês de novembro, com um menor desvio padrão na análise 

estatística. Nas análises geoestatísticas, o mesmo mês apresentou os menores índices de erro 

calculados através da validação cruzada.  

Os resultados para a interpolação utilizando RNA, tanto na forma do NNRK como na forma 

própria da rede neural, foram comprometidos pela escassez de dados. Os dados interpolados, 

obtidos a partir da krigagem, mostraram bons resultados quando inseridos na RNA com mapas 

característicos próximos aos gerados pela krigagem. Deve-se salientar, no entanto, que em relação a 

este número e à realidade, a quantidade de dados utilizada neste estudo foi insuficiente. Devido aos 

pequenos valores dos erros de interpolação promovidos pela krigagem, o método NNRK apresentou 

diferenças míninas em relação aos mapas gerados pela RNA. 

Por fim, a avaliação da qualidade da interpolação para cada um dos métodos testados mostra 

que as diferenças existem, mas nem sempre são significativas, variando de método a método. Por 

conseguinte, não existe um método de interpolação padrão para qualquer elemento climático no 

espaço ou no tempo. 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 16 



REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (HIDROWEB) –ANA. Disponível em 
<http://hidroweb.ana.gov.br/>, Acesso em 30 mar. 2005. 

AVALOS, J.M.M. Estimacion y Simulacion de la precipitacion en Galicia a Escala Mensual. Tese 
de Doutorado. Universidade da Coruña, España. 2003. 117p. 

CAMARGO, E. Desenvolvimento, Implementação e Teste de Procedimentos Geoestatísticos 
(Krigeagem) no Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas (SPRING). 
Dissertação de Mestrado em Sensoriamento Remoto. São José dos Campos, INPE, 1997 (on-line: 
<www.dpi.inpe.br/teses/eduardo>). 

CAMBARDELLA et al, C.A. Field-scale variability of soil properties in Central Iowa Soils. Soil. 
v.58, p.1501-11, 1994. 

CARLOS ALBERTO GUEDES CORA "Distribuição de Pesos e Influência das Variáveis na 
Cokrigagem". Dissertação (mestrado). Universidade Estadual de Campinas . Instituto de 
Geociencias Campinas, SP 1996, 116p. 

CARVALHO, M. S. Aplicação de métodos de análise espacial na caracterização de áreas de risco 
a saúde. Tese (doutorado em Ciências em Engenharia Biomédica). Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, COPPE-RJ, 1997. 149p. 

CORÁ, C. A. G. Distribuição de pesos e influência das variáveis na cokrigagem. Dissertação de 
mestrado apresentado no Instituto de Geociências da Unicamp, 1996. 132p. 

DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS (DPI). Disponível em < 
http://www.dpi.inpe.br/ http://www.dpi.inpe.br/>, Acesso em 18 jul. 2005. 

GUIMARÃES, E.C. Geoestatística básica e aplicada. 2004. Disponível em 
<www.famat.ufu.br/ednaldo/ednaldo >. Acesso em Março de 2005. 

LAMPARELLI, R. A. C.; ROCHA, J. V.; BORGHI, E. Geoprocessamento e agricultura de 
precisão: fundamentos e aplicações. Série Engenharia Agrícola, vol II. Guaíba: Agropecuária, 
2001. 118p. 

SÁ, M. de O. (2005). Variabilidade espacial da precipitação para o estado de Alagoas: uma 
aplicação de geoestatística e de redes neurais artificiais. Dissertação de Mestrado em 
Meteorologia. Maceió, UFAL. 2006, 137p. 

THOMPSON, S.K. Sampling. New York, Wiley-Interscience Publication, 1992. 343p 

TRAGMAR, B. B.; YOST, R. S.; UEHARA, G. Application of geostatistics to special studies of 
soil properties. Advance in Agronomy, Vol. 38, p45 – 94, 1985. 

VALENTE, J.M.G.P. Geomatemática - Lições de Geoestatística. 2.ed. Ouro Preto:Fundação 
VIEIRA, S. R. Geoestatistica: Curso de extensão universitária. Botucatu: Unesp, 1996 

ZAMBOTI, J. L. Mapas pluviométricos médios mensais no verão para o estado do Paraná, 
utilizando métodos geoestatísticos. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências Agronômicas, Botucatu. 2001. 117p.  

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 17 


