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Resumo – O objetivo deste trabalho foi comparar 4 métodos de interpolação: inverso da quadrado 
da distância, Radial Basin multiquadrada, Thin Plate Spline e Krigagem Ordinária usando 
observações de precipitação pluvial média de 125 postos pluviométricos que abrangem a Bacia 
Tocantins-Araguaia, representando uma área de 957.069 Km², no período de 1977 a 2006. Os 
mapas de variabilidade espacial não apresentaram significativas diferenças visuais; entretanto quando 
a estatística quadrado médio do erro (RMSE) e média do valor absoluto (MAE) foi calculado para 
cada técnica, confirmou-se a vantagem da krigagem em usar o interpolador ótimo de krigagem 
ordinária de função linear. A diferença entre os valores observados e estimados pela krigagem com 
modelo linear foi muito menor do que para os outros 3 métodos, indicando ser este o interpolador a 
ser usado da distribuição espacial de precipitação pluvial média anual para os dados em estudo. 
 
Abstract – The aim of this work was going to compare 4 interpolation methods: Inverse Distancy 
Square, Radial Basin multiquadric, Thin Plate Spline and Ordinary Kriging using observations of 
pluvial precipitation mean of 125 pluviometric places that embrace the Basin Tocantins Araguaia, by 
representing a 957.069 Km², area in the period of 1977 to 2006. The maps of spatial variability did 
not present visual significative differences; however when Root Mean Square Error (RMSE) and 
Mean Absolute Error (MAE) was calculated for every technique, the advantage of the kriging in 
using the very good interpolator of ordinary kriging of linear model function confirmed him. The 
difference between the values observed and esteemed by the kriging of linear model was much more 
smaller than for that other 3 methods, appointing being east to the interpolator the be used of the 
spatial distribution of annual middle pluvial precipitation for the data in study. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A estimação quantitativa da distribuição espacial da chuva é requerida em vários propósitos na 

gestão de recursos hídricos A medição de dados pluviométricos é importante na análise hidrológica e 

de projetos. Por exemplo, a capacidade de obtenção da alta resolução na estimativa da variabilidade 

espacial torna-se um campo importante na identificação de chuvas intensas, enchentes, secas, estudos 

de modelagem hidrológica, mudanças climáticas, balanço hídrico, horários de irrigação, entre outros 

(Basistha e Goel, 2008).  

A acurácia na estimativa da distribuição espacial da chuva requer uma densa rede 

pluviométrica e um alto custo operacional. Aliado a isso, as falhas do operador nas anotações da 

medição de chuva podem acarretar uma baixa densidade de amostras. Sendo assim é necessário 

estimar o “ponto” de chuva não registrada ou de localizações de valores circunvizinhos (Goovaerts, 

2000). Stark, (1979) apud Mazzini e Schettini, (2009) esclarece que interpolação é o processo 

matemático de se achar valores intermediários entre os valores discretos de uma função. 

Espacialmente é o procedimento para se estimar valores de propriedades de locais não amostrados, 

baseando-se em valores de dados observados em locais conhecidos (Burrough, 1986). 

O resultado do processo de interpolação espacial pode ser representado por meio de isolinhas 

que são linhas de mesmo valor, ou seja, representam “linhas de contorno” de mesma altitude e que 

podem representar um fenômeno de chuva ou cotas topográficas de uma superfície terrestre 

(Watson, 1992 apud Mazzini e Schettini, 2009). Hartkamp et al. (1999), fornecem uma classificação 

didática sob diferentes pontos de vista dos métodos de interpolação. Os interpoladores são 

distinguidos em globais ou locais, exatos ou suavizantes; e determinísticos ou estocásticos.  

 Interpoladores globais consideram todos os pontos da área amostrada, permitindo interpolar o 

valor da função em qualquer ponto dentro do domínio dos dados originais, já que determinam 

apenas uma função que é mapeada através de toda a região. A adição ou remoção de um valor tem 

conseqüências no domínio de definição da função, ou seja, afeta todo o mapa. Por outro lado, os 

interpoladores locais são funções definidas para porções determinadas do mapa, portanto a alteração 

de um valor afeta localmente os pontos próximos ao mesmo (Mazzini e Schettini, 2009). 

 Interpoladores exatos geralmente são utilizados quando se tem certeza dos valores dos pontos 

no qual interpolação está baseada. Eles sempre representam bem os dados, de maneira que após o 

processo de interpolação não há presença de resíduos. Interpoladores suavizantes (smoothing), ao 

contrário, são utilizados quando há incerteza sobre os valores dos pontos amostrados, geralmente 

provenientes de locais que sofrem variações ou flutuações rápidas. Produzem suavização das curvas 

da superfície gerada, fazendo com que possíveis erros presentes nos dados tendam a ser 

minimizados.  
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Interpoladores estocásticos fazem uso da teoria da probabilidade, e incorporam critérios 

estatísticos na determinação do peso atribuído aos pontos amostrais para o cálculo das interpolações.  

Independente da classificação, os métodos possuem parâmetros bem customizados e sua 

classificação se torna um tanto subjetiva (Landim, 1998). 

Na interpolação de dados espaciais, todos os pontos amostrais formam de acordo com o 

método de interpolação grids regulares e irregulares. Segundo Watson (1992) apud Mazzini e 

Schettini (2009), muitos métodos que funcionam bem para dados distribuídos regularmente, não 

funcionam para dados com distribuição irregular. 

Hartkamp et al. (1999), indicam que quando os dados são abundantes e regularmente 

distribuídos as metodologias de interpolação geram resultados similares. Por outro lado, quando os 

dados são escassos, há uma grande variação dos resultados gerados. 

Logo, qual seria o melhor método a ser aplicado em um conjunto amostral se torna de grande 

valia. Não existe teoria estatística capaz de predizer qual técnica é superior (Davis, 1986; Caruzo, 

1998). Isaaks e Srivastava (1989), afirmam que não há uma resposta simples para a escolha de um 

interpolador espacial apropriado ou superior, e colocam ainda que isto depende de inúmeras 

variáveis, como por exemplo a configuração espacial dos dados e o parâmetro a ser estudado. Childs 

(2004) afirma que cada método de interpolação pode ser útil para uma utilização específica, que 

depende principalmente do fenômeno estudado e da distribuição espacial dos pontos amostrais.  

Com este intuito, alguns trabalhos surgiram com o propósito de buscar respostas e validar seus 

métodos de aplicação para cada estudo de caso. 

Mello et al.  (2003) avaliaram 2  interpoladores distintos  para  os  parâmetros  da  equação  de  

chuvas intensas em localidades no Estado de São Paulo, sendo o inverso  do  quadrado  da  distância  

e  a  krigagem geoestatística. Apesar dos autores não terem estudado o melhor método e modelo, 

concluíram que a krigagem apresenta resultados consideravelmente mais precisos e que deve ser 

aplicada quando possível. Carvalho & Assad (2004) e Goovaerts (2000) obtiveram resultados 

superiores para métodos geoestatisticos (Krigagem) do que para modelos deterministas. Reis et al. 

(2005), entretanto, identificaram o modelo determinista “Inverso da Potência da Distância (IPD)” 

como mais adequado para  interpolação espacial de chuvas do que a Krigeagem. Price et al. (2000) 

compararam o método Thin Plate Spline (TPS) e relacionou com o método Inverse Distance 

Power” (IDP) para mapeamento mensal e anual dos postos de chuva na posição leste e oeste do 

Canadá. Os resultados indicaram um erro menor para TPS em comparação com IDP. Ambos o 

métodos tiveram boa aceitação na região oriental. GoldenSoftware (1996) ratifica em seu guia de 

interpolação que os melhores métodos que apresentam em geral os melhores resultados são: 

Krigagem Ordinária (KO) e Radial Basin Function Multiquadric (RBQ). 
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Dentro deste contexto, o objetivo do presente trabalho é o de avaliar comparativamente 

diferentes métodos de interpolação. A motivação para seu desenvolvimento foi à avaliação da melhor 

maneira de representar espacialmente as isolinhas por meio das séries históricas anuais 

pluviométricas da bacia Tocantins-Araguaia na faixa de 30 anos (1977-2006). 

 

2 - ÁREA DE ESTUDO 

A bacia hidrográfica do Tocantins – Araguaia apresenta seus limites entre parte Centro-Oeste e 

Norte do território brasileiro, com uma área de 967.059 km², compreendida entre as coordenadas -

55,413 e -45,659 W; -18,063 e -0,499 S (Figura 1); abarcando os Estados do Mato Grosso (14,3%), 

Maranhão (3,8%), Distrito Federal (0,1%), Tocantins (34,2%), Goiás (26,8%) e o Pará (20,8%) da 

região hidrográfica, sendo que grande parte está localizado na região Centro-Oeste, onde se 

encontra as nascentes dos rios Araguaia e Tocantins e a jusante, parte na região Norte, até a sua foz 

(ANA, 2005). O rio Tocantins com uma extensão de 1960 Km nasce no Estado de Goiás a cerca de 

1000 m de altitude e ainda recebe a contribuição dos rios Almas e Maranhão. O rio Araguaia possui 

uma imensa extensão de 2600 Km, onde encontra-se a Ilha do Bananal a qual inclui o Parque 

Nacional do Araguaia e o Parque Indígena do Araguaia de acordo com o Plano Nacional de 

Recursos Hídricos (ANA, 2005).   

O clima é tropical, com temperatura média anual de 26°C e dois períodos  climáticos  bem  

definidos:  o  chuvoso,  de  outubro a abril, com mais de 90% da precipitação, com a existência de 

alguns dias secos entre janeiro e fevereiro, formando o  chamado veranico;  e o  seco, de maio  a  

setembro, com baixa umidade relativa do ar (ANA, 2005).  
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Figura 1. Localização da área de estudo e posição das 125 estações pluviométricas com faixa de 30 anos (1977-2006) 

de domínio da Bacia Tocantins-Araguaia. 

 

3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 - Geração da base de dados de precipitação 

Foram obtidas, junto ao portal Hidroweb da Agência Nacional de Águas (ANA), as séries 

temporais (dados mensais) de 339 estações registradas na bacia Tocantins Araguaia. As séries foram 

pré-filtadas e descartadas aquelas que possuíam menos de 30 anos de dados compreendidos no 
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período de Janeiro de 1977 a Dezembro de 2006. Das 125 estações pluviométricas úteis (Figura 1) 

os erros foram corrigidos pelo método de ponderação regional com regressão linear (Tucci, 2004).  

 

3.2 - Geração dos mapas de precipitação 

Para geração dos mapas de precipitação, os valores de precipitação foram interpolados no 

Software Surfer 7.0 utilizando interpoladores do inverso da potência da distancia com expoente 2 

(IPD2), Radial Basin de função Multiquadrac (RBQ) e Thin Plane Spline (TPS) e krigagem 

Ordinária (KO). Esta última terá sua função definida de acordo com análise variográfica pelo 

software Variowin 2.21. 

 

3.3 - Variabilidade espacial dos interpoladores  

A variação da distribuição dos valores de precipitação espacializados para a Bacia hidrográfica 

Tocantins-Araguaia utilizando diferentes interpoladores e a alteração dos seus parâmetros foi 

realizada por meio da comparação visual dos mapas temáticos gerados para cada modelo utilizado. 

Para facilitar essa visualização, no software Surfer 7.0, os mapas de isolinhas obtiveram intervalo de 

150 mm.   

 

3.4 - Métodos de interpolação espacial 

O presente estudo não visa discutir os algoritmos matemáticos, mas apenas demonstrar a sua 

concepção, função e principalmente aplicação prática. Os métodos de interpolação espacial 

escolhidos para análise espacial dos dados são provenientes do programa computacional Surfer© 

versão 7.0 (Golden Software™ Inc.) apresentados detalhadamente e com rigor matemático a seguir: 

Saghafian e Bondarabadi (2008) demonstraram que os métodos de interpolação variam de 

acordo com os pesos dos parâmetros da equação geral seguinte: 

*

1

( ) ( )
n

i i
i

Z x Z x


  (1) 

onde Z*(x)= valor estimado no local “x” ; Z(xi)= valor do ponto observado conhecido; n= numero 

de pontos; e λ= peso associado ao estimador “i”. 

A) Inverso da distância (ID): é determinado pela distância entre 2 pontos como segue 

(Saghafian & Bondarabadi, 2008):  
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Onde Di=distancia entre o ponto observado e a ser estimado; α=poder de peso ; e n=o número 

de pontos de dados.  

Pode ser classificado tanto como um interpolador exato como suavizante. O fator peso pode 

ser pré determinado pelo usuário, sendo que quanto maior o valor escolhido, menor será a influência 

dos pontos mais distantes do nó. Inversamente, quanto menor for o peso, maior o efeito de pontos 

distantes sobre toda a malha. Uma característica negativa deste método é a geração ‘bull’s eye’, e 

para pontos muito distantes é desaconselhável (GoldenSoftware, 1996). 

B) Função de Base radial: conjunto de métodos de interpolação exato de uma função por 

meio de uma série de polinômios. A maioria dos métodos são derivações de spline ou método de 

mínimo de curvatura, com características similares um dos outros (GoldenSoftware, 1996). É 

aconselhável usá-lo na situação de dados muito dispersos e baseia-se na formação de combinações 

lineares de funções radiais podendo ser representado pela seguinte forma: 

1

( ) ( ) ( ),   ,
N

d
i i

i

s x p x x x x


      (3) 

Onde: “P” é um polinômio de grau máximo k; λi é o peso real { λi : i = 1, 2, ..., n} estimado dos 

valores de dados; ϕ(x) é a função base e (|x – xi|) é a distancia euclidiana da localização estimada 

“xi” e cada dados localizados “x” (LUO et al, 2008). 

A escolha da função base ϕ(x) dá origem a diferentes métodos como o método Radial Basin 

Multiquadric (RDB) e do método Thin Plate Spline (TPS). Neste contexto, é uma função real 

positivo “r”, onde este é à distância (raio) de origem. Como segue as funções respectivamente: 

2

2 2

( ) log( )

( )

r r r

r r c







 
  (5) 

C) Krigagem, Krigeagem ou Kriging: é um método geoestatistico que fornece meios para interpolar 

valores para os pontos amostrados não fisicamente usando o conhecimento sobre as relações de base 

espacial de um determinado conjunto de dados (SILVA, 2003). Para isso, utiliza uma série de 

técnicas de análises de regressão que procura minimizar a variância estimada tomando por base um 

modelo prévio que leva em conta a dependência estocástica entre os dados distribuídos no espaço, 

cujo valor esperado para o erro seja nula e apresentem variância mínima representada por uma 

função denominada variograma (Caruzo, 1998).  

(4) 
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 A krigagem reúne diversos tipos de métodos de estimação como: krigagem simples, 

ordinária, universal, por indicação, disjunta e cokrigagem. Porém neste estudo para efeito de 

comparação será estudada a Krigagem ordinária. 

 A krigagem ordinária é um procedimento estocástico de inferência espacial que permite 

calcular médias locais, limitando o domínio de estacionaridade da média à vizinhança local centrada 

no ponto a ser estimado (Goovaerts, 2000). Assim, os valores da cota z são estimados em 

localizações espaciais (xj,yj) não observadas, sem a necessidade de se conhecer a média estacionária 

μ, a partir de uma combinação linear dos valores  de um subconjunto amostral local (STEIN, 1999). 

O estimador de Krigagem ordinária é dado por (Goovaerts, 2000): 

( )

1

( , ) ( , )* ( , )
n j

j j i j j j j
i

z x y x y z x y


   (6) 

3.5 - Análise Variográfica 

 A correlação espacial entre os pontos de medição podem ser quantificados por meio do 

variograma experimental. Segundo Landim (1998) os variogramas expressam o comportamento 

espacial da variável contínua mostrando sua zona de influencia, seus aspectos anisotrópicos, e a 

presença de anomalias provocadas por erros de amostragem ou por componentes aleatórios. O 

semivariograma experimental é calculado como a metade da média do quadrado da diferença entre 

os componentes dos pares de dados (Goovaerts, 2000): 

( )
2

1

1
( ) [ ( ) ( )]

2 ( )

N h

i i
i

h Z s Z s h
N h




    (7) 

 Onde N(h) é o número pares de pontos de medição com distância h de intervalo; γ(h) é o 

estimador da semivariância para uma distancia h; h é a distância de separação das observações e Z(si) 

e Z(si+h) são observações da variável aleatória regionalizada. A semivariância pode ser uma função 

tanto da distância quanto da direção da variável dependente demonstrando assim sua anisotropia 

espacial. Esta por sua vez pode ser representada quando os semivariogramas mostram parâmetros 

diferentes para diferentes direções de amostragem. 

 Conforme Landim (1998), após a elaboração dos variogramas experimentais, devemos 

estabelecer um modelo matemático que melhor represente a variabilidade em estudo. Os modelos 

teóricos mais utilizados para ajustes de variogramas são os modelos esférico, exponencial, linear e 

gaussiano (Figura 2). A determinação do variograma e de seu modelo de função influenciará todos 

os resultados de estimação dos pontos. Quando a função γ(h) é colocada em gráfico contra ∆h para 
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originar o semivariograma. Este expressa o comportamento espacial da variável regionalizada, 

segundo a Figura a seguir:  

I) O alcance (A) que indica a distância a partir da qual as amostras passam a não possuir 

correlação espacial e a relação entre elas torna-se aleatória; toda amostra cuja distância ao ponto a 

ser estimado for menor ou igual à amplitude fornece informações sobre o ponto;  

II) O patamar (C + Co)  indica o valor segundo o qual a função estabiliza-se no campo  

aleatório, correspondente à distância “A”; mostra a variabilidade máxima entre pares de  valores, isto 

é, a variância dos dados e, conseqüentemente, covariância nula;   

III) A continuidade, pela forma do variograma, em que para h≅0, γ(h) já apresenta algum  

valor. Esta situação é conhecida como efeito pepita e é representada por Co; o efeito pepita pode ser 

atribuído a erros de medição ou ao fato de que os dados não foram coletados a intervalos 

suficientemente pequenos, para mostrar o comportamento espacial subjacente do fenômeno em 

estudo, isto é, não é capturado um fenômeno numa escala maior; 

 

Figura 2. Modelos de semivariograma e suas propriedades 

Segundo Pannatier (1996), a indicação da qualidade de ajuste do modelo escolhido é fornecida 

pela fórmula: 

2( )

( ) 2
1 0

0

1 ( ) ( ) ( ) '( )

( )
( )

n kN

n k
k i

j

P i D k i i
IGF

N d i
P j

 

 



 
     




 (8)  

Onde:  

N = número de variogramas direcionais  

n(k) = numero de passos (lags) relativo ao variograma k  
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D(k) = distância máxima relativa ao variograma k  

P(i) = número de pares para o passo i do variograma k  

d(i) = distância média dos pares para o passo i do variograma k  

γ(i) = medida experimental da continuidade espacial para o passo i  

γ’(i) = medida modelada da continuidade espacial para d(i)  

σ2 = (co)variância dos dados para o variograma (cruzado). 

O IGF é um número adimensional e valores quanto mais próximos a zero, melhor o ajuste 

indicado, o seu valor foi obtido pelo software Variowin 2.21.  

 

3.6 - Acuracidade dos interpoladores 

 Caruzo (1998) afirma que o melhor interpolador é o que minimiza o erro de previsão em um 

ponto desconhecido. Mas, infelizmente não se tem conhecimento do valor real dos pontos 

amostrados. Assim, a idéia é similar a esta situação. Consideram-se cada ponto de dados e executa a 

interpolação ignorando-a. Então o valor interpolado para este ponto foi comparada pelo valor 

verdadeiro, ou seja, corresponde assim a uma validação cruzada.  

A validação cruzada consiste na idéia de retirar temporariamente uma observação de chuvas 

em um tempo a partir do conjunto de dados e "restimá-lo" (Isaaks e Srivastava, 1989). Logo a 

diferença entre o valor observado e o valor estimado é denominado valor residual (εі). A estimação e 

a validação cruzada dos dados foram realizadas pelo Software Surfer 7.0.  

Os critérios de comparação usados são: 

a) Análise visual da espacialidade dos interpoladores; 

b) Análise gráfica da validação cruzada entre o valor observado e o valor residual (εі), bem 

como o valor estimado e o observado para neste verificar a tendência dos dados (R²) (Naoum 

et al, 2004);  

c) Root Mean Square Error (RMSE) – se relaciona melhor com a eficiência dos extremos Zz 

e Z0, representando os valores preditos ou estimados e observados respectivamente. É 

obtida por Willmott (1982) apud Saghafian & Bondarabadi (2008): 

2
0

1

1
 ; 

n

i z
i

RMSE i Z Z
n

 


     (9) 

d) Mean Absolute Error (MAE) – é um indicador de performarce global do interpolador. É 

dado por (Daly, 2002 apud Basistha e Goel, 2008): 
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1

1
| |

n

i
i

MAE
n




   (10) 

e) Percentage Error (PE) – oferece uma melhor relação de medida quando as diferenças da 

variação espacial da chuva são grandes (Price et al. 2000). É dado por (Wei et al. 2005):  

0

0

| |
100%zZ Z

PE
Z


    (11) 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A altura(z) de lâmina d’água são dados anuais de precipitações médias de 30 anos para o 

período de 1977 a 2006. Todas as análises foram realizadas nessas médias sem se preocupar com as 

flutuações anuais de um ano para o outro. Para isso, os dados foram analisados, usando a estatística 

descritiva (Tabela 1) para verificar principalmente a discrepância e a normalidade de distribuição de 

freqüência dos dados, por meio da média, desvio padrão, mínimo, máximo e coeficiente de variação.  

Na tabela 1 apresentam-se as estatísticas básicas da variável de estudo. 

 

Tabela 1. Estatísticas para precipitação pluvial média anual em 125 estações pluviométricas 

Precipitação Pluvial Média Anual (mm) 
Média Desvio-padrão Mínimo Máximo C.V. Assimetria Curtose 

1.646,55 245,79 1.146,80 3.026,40 14,93 2,01 9,24 
 

Como se verifica na Tabela 1, o Coeficiente de Variação (C.V.) pode ser considerado 

moderado; essa variação existente caracteriza-se, principalmente, pelo aumento da precipitação no 

sentido norte-sul, ou seja, as maiores precipitações encontram-se na foz do rio Tocantins de bioma 

amazônico e as menores precipitações nas nascentes dos rios Tocantins e Araguaia no bioma do 

cerrado do planalto Brasileiro. Também foram obtidos os coeficientes de assimetria e curtose, 

indicando que os dados não podem ser considerados normalmente distribuídos (assimetria 0 e 

curtose=3). 

 

4.1 - Análise variográfica 

Segundo o mapa variográfico (Figura 3) apresentado na forma de pixels, o variograma 

apresenta uma leve anisotropia no sentido N-S e E-W, o que não repercute grandes influências no 

semivariograma experimental. Dessa forma a direção adotada será 0° (E-W). Em que a função 

variográfica (γ(h)) que garante uma dependência espacial das amostradas consideradas é de até 

60.000 para um distância horizontal (hx) de 1,63 e distância vertical (hy) de 1,4.  
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moderado; essa variação existente caracteriza-se, principalmente, pelo aumento da precipitação no 

sentido norte-sul, ou seja, as maiores precipitações encontram-se na foz do rio Tocantins de bioma 

amazônico e as menores precipitações nas nascentes dos rios Tocantins e Araguaia no bioma do 

cerrado do planalto Brasileiro. Também foram obtidos os coeficientes de assimetria e curtose, 

indicando que os dados não podem ser considerados normalmente distribuídos (assimetria 0 e 

curtose=3). 

 

Figura 3. Mapa variográfico para variável precipitação média anual 

 

Na Figura 4, podemos notar que o semivariograma apresenta efeito pepita (nugget effect), isto 

é, os valores de γ(h) confrontados com os valores de (h) já apresentam algum valor quando h=0. Na 

prática, esse resultado revela a descontinuidade do semivariograma para distâncias menores do que a 

menor distancia entre as amostras. Tal fato é explicado tanto pela baixa densidade de estações (1 

estação pluviométrica para 7.736 Km² aproximadamente) aliado ao crescimento da precipitação no 

sentido N-S. Nota-se também a estimação de 12.508 pares de pontos plotados com uma distância 

múltipla inteira de valor 1(h) e número de lags=10. Todos os pares de pontos presentes até a região 

de soleira (γ(h) ≥ 60.000) apresentam uma boa correlação. Acima da soleira os dados não possuem 

dependência espacial com os demais conjuntos de dados, ou seja, aproximadamente 3,6% dos pares 

de dados.     

De posse do semivariograma experimental, foi efetuado o ajuste ao modelo teórico que melhor 

represente a variável em estudo, para isso utilizamos o software Variowin 2.21 (Pannatier, 1996). De 

acordo com a disposição dos pares de pontos no variograma os melhores modelos foram: linear, 

exponencial e esférico. Conforme a figura a seguir:  
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Figura 4. Semivariogramas experimentais com direção 0°.  

 

Apesar dos resultados dos ajustes e do melhor modelo mostrem resultados muito próximos, o 

modelo linear apresentou a melhor indicação de ajuste (IGF). Até mesmo porque esta foi a função 

que conseguiu melhor abranger os dados sem dependência espacial (456 pares). Dessa forma, a 

Krigagem ordinária de função linear será comparada juntamente com os demais métodos de 

interpolação para verificar sua variação da distribuição dos valores de precipitação espacializados 

para a Bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia. 

Parâmetros Variográfico  
Função Linear 

C (Inclinação) 66391 
Co (Efeito Pepita) 16800 

Alcance - 
IGF (Best Fit) 2,5144x10-2 

Parâmetros Variográficos 
Função exponencial 

C (Inclinação) 48138 
Co (Efeito Pepita) 9554 

Alcance 9 
IGF (Best Fit) 3,7396x10-2 

Parâmetros Variográficos 
Função Esférica 

C (Inclinação) 42324 
Co (Efeito Pepita) 15092 

Alcance 7,38 
IGF (Best Fit) 3,3934x10-2 
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4.2 - Espacialização dos interpoladores 

De acordo com a Figura 5 podemos concluir que: 

 A região com menor intensidade de chuvas situa-se na região sudoeste; 

 O método IDP2 apresenta inúmeros bull’s eyes, criando assim um aspecto ruim de 

visualização. Tal fato é justificado em torno de valores de pontos de dados solitários que 

diferem de seus arredores;  

 O método TPS apresenta declive acentuado em áreas pobres de dados principalmente na 

região nordeste; 

 Os métodos RBQ e TPS apresentam um excesso de suavidade no contorno das isolinhas, isso 

pode criar uma interpretação visual errada dos dados interpolados; e 

 O método de krigagem Ordinária apresenta uma distribuição espacial muito mais homogênea 

do que os demais métodos. Este resultado é obtido pelo fato de ser um interpolador não 

viciado, com variância e erros mínimos possíveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Média anual da superfície de precipitação para o método (a) IDP2, (b) Radial Basin Multiquadrac 

(RBQ), (c) Thin Plate Spline (TPS), (d) Krigagem ordinária linear (KO). A barra de escala está em mm. 

a) b) 

c) d) 
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4.3 - Acuracidade dos interpoladores 

A figura 6 na primeira coluna compara-se o valor residual em relação ao valor observado da 

precipitação média de 30 anos das 125 estações pluviométricas, dando assim a idéia graficamente de 

qual seria o melhor método a ser utilizado em função de seu menor erro. Já a segunda coluna, 

compara-se a linearidade entre os valores observados e estimados com relação direta com o valor 

residual da coluna anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Gráficos dos valores residuais bem como valores de estimativas de chuva para os quatro métodos de 
interpolação IDP2 – Inverse Distance Power Square; RBQ – Radial Basin Multiquadric; TPS - Thin Plate Spline; KO 

– Krigagem ordinária linear). 
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  Na Tabela 2, apresentam-se os resultados obtidos para valores estimados, estatística descritiva 

do percentual de erro e para critério de avaliação (MAE, RMSE e R²). 

De um modo geral os resultados apresentam um melhor desempenho do método geoestatítico 

do que os métodos determinísticos. 

O método IDP2 exige um considerável número de estações pluviométricas para que seus 

resultados sejam satisfatórios. Sabendo-se que a área em estudo apresenta uma carência de estações 

(1 estação pluviométrica para cada 7.736 Km²) com faixa de 30 anos de dados, buscou-se  mesmo 

assim analisar sua performance dentre dos demais métodos.  Diante dessas características o método 

apresentou um desempenho pífio dentre todos os métodos estudados tanto quantitativamente quanto 

visualmente. Isto pode ser comprovado por um coeficiente de determinação de 53%, 120,57 MAE e 

181,71 RMSE. Estes valores representam respectivamente 18,8%, 17,1%, 19,7% a mais do que em 

comparação o método geoestatístico. 

 O método RBQ apresentou tanto visualmente como quantitativamente 2° melhor método de 

interpolação. Apresentou valor de 112,41 MAE e 159,14 RMSE sendo seguido de pelo TPS com 

123,79 MAE e 171,25. Ambos produziram superfícies semelhantes, mas o TPS destacou-se 

desfavoralmente por apresentar um ziguezague acentuado.  

 No método geoestatístico ordinário, o MAE mínimos (99,92), RMSE (145,78) e R² (64,5%) 

foram obtidos pelo modelo de função Linear. As estatísticas demonstram claramente que o erro de 

Krigagem apresenta um melhor desempenho na área de estudo do que os outros métodos 

comparativos.    

 

Tabela 2. Sumário estátístico para os 4 métodos de interpolação (PE – Percentage error; R² - Coeficiente de 
determinação;  MAE - Mean Absolute Error; RMSE - Root Mean Square Error). 

 

Apesar de o método geoestatítico ter obtido melhor desempenho dentre os demais métodos, e, 

fazendo um levantamento de seu coeficiente de determinação e freqüência de erro absoluto (Tabela 

2) notamos que os erros ainda são bem significativos na de interpolação dos dados. 

 

 

 

Método 
Val. estimado (mm) 

PE 
R2 

(%) MAE RMSE 
Mín. Máx. Média 

Desvio 
padrão Mínimo Máximo 

IDP2 1.260.20 2.051,97 0,05 34,39 6,99 6,34 53 120,57 181,71 
RBQ 1.173,05 2.647,32 0,04 26,18 6,74 6,39 59,7 112,41 159,14 
TPS 1.171,65 2.742,30 0,11 33,22 7,49 7,01 57,1 123,79 171,25 
Krig. 1199,54 2636,33 0,06 25,45 5,94 5,79 64,5 99,92 145,78 
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Tabela 3.  Freqüência de ocorrência de erro absoluto 

Método 
Ocorrência de erro absoluto em intervalo de 100 mm (%) 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 
IDW 56 28,8 9,6 2,4 0 1,6 0,8 0 0 0 0,8 
RBQ 59,2 22,4 9,6 4,8 3,2 0,8 0 0 0 0 0 
TPS 67 32 15 5 4 2 0 0 0 0 0 
Krig. 62,4 25,6 5,6 4 0,8 1,6 0 0 0 0 0 

 

Pela Tabela 3 e Figura 6 nota-se que todos os métodos pesquisados obtiveram um erro de mais 

de 50% em até 100m e dentre os métodos determinísticos houve um erro absoluto maior do que 9% 

no intervalo de 200-300 mm se comparado com o método geoestatístico de 5,6%. A explicação para 

a ocorrência de erros acima de 400 mm explica-se visualmente pela Figura 1 e Figura 3. No mapa de 

localização apesar da carência de estações com faixa de 30 anos, alvo do presente estudo, a 

distribuição das estações encontra-se bem irregular na medida em que se avança para a região 

amazônica (norte e noroeste), bem como seus pesos de cota z. Dessa forma o método IPD2 

apresenta grandes falhas de até 1000 mm !! Tal fato também pode ser explicada pela análise do mapa 

variográfico, em que a pequena anisotropia está representada substancialmente nas áreas de maior 

distribuição irregular mesmo representando 3,6 pares de pontos.    

 

5 - CONCLUSÕES 

 A partir deste estudo, nota-se que nenhuma técnica de interpolação, não importando o 

quanto for sofisticada, pode prever com precisão a intensidade das chuvas e, posteriormente, 

estimativa da precipitação média anual. Ainda mais na presente área de estudo que conta com uma 

carência de estações pluviométricas na faixa de 30 anos de dados aliado a sua distribuição e pesos 

(intensidade de chuva) irregulares. Devido essas características, o método geoestatítico krigagem 

ordinária apresentou-se como aquele que obteve melhor desempenho tanto visualmente quanto 

estatisticamente se comparado com os demais métodos (99,92 MAE e 145,78). Tal fato deve a sua 

característica de dependência espacial entre as observações com variância e erros mínimos. O 

modelo de função que mais se adequou ao conjunto de pares de pontos foi a função Linear na 

representação do semivariograma mesmo com uma discreta anisotropia. Logo também se conclui 

que: 

 Apesar do método de krigagem ser o que apresenta melhor desempenho pelas suas 

características, mas sua analise variográfica e função adequada são passos importantes para uma 

interpolação de bom desempenho; 

 A utilização indiscriminada de um método para interpolação pode ocasionar equivoco na 

concepção de dados de um projeto ou estudo hidroambiental; 
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 São necessários estudos mais detalhados de diferentes interpoladores que avalie cada 

situação. 
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