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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho é mostrar a aplicabilidade da técnica de geoestatística da krigagem 

linear ordinária para a interpolação de dados meteorológicos que são extraídos do Sistema de 

Telemetria Hidrometeorológica da Companhia Energética de Minas Gerais. A técnica demonstrou a 

vantagem de calcular a variável onde ela não é medida mas, por outro lado, mostrou apresentar 

restrições  quando os dados utilizados na interpolação têm uma variância significativa. 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the present work is to show the applicability of the geostatistic technique of the 

linear ordinary krigging for the interpolation of meteorological data that are extracted from the 

CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais) - Sistema de Telemetria Hidrometeorológica. 

The technique has demonstrated the advantage of calculating the values for areas where them were 

not measured, but, on the other hand it has presented constraints when data with a significant 

variance are applied. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O STH – Sistema de Telemetria Hidrometeorológica –  da Cemig é uma complexa estrutura 

composta de 84 estações remotas, 10 estações concentradoras, uma estação central e um software de 

supervisão e controle responsáveis pela coleta, armazenamento, tratamento e análise de dados 

hidrológicos e climatológicos, coletados em todo o Estado de Minas Gerais e sul de Goiás (Figura 

1). 

 

Objetivos do STH: 

• Atendimento à resolução 396/98 da Aneel, à ANA e ao ONS; 

• suporte ao controle de cheias; 

• monitoramento dos reservatórios da Cemig; 

• geração de subsídios para o planejamento energético; 

• fornecimento de dados para previsões meteorológicas e para modelos de simulação hidrológica 

de previsão de vazões afluentes aos reservatórios; 

• composição de uma base histórica de dados hidrometeorológicos. 

 

A Meteorologia da Cemig, utiliza os dados do STH em suas previsões e fornece estas previsões à 

Defesa Civil, jornais, revistas, programas de TV, e tem como prioridade obter dados meteorológicos 

e fornecê-los aos 853 municípios do estado. No entanto, não há uma estação de coleta em cada um 

desses municípios. Verifica-se,  então, a necessidade de encontrar um método de interpolação de 

dados que calcule de forma precisa os dados climatológicos utilizados pela meteorologia em suas 

previsões. 

 

Neste trabalho vamos utilizar os dados do STH para aplicar a técnica de interpolação conhecida 

como krigagem, especificamente a krigagem linear ordinária, e obter valores para as variáveis nos 

locais onde não há estação de medição. Serão estudados os dados de precipitação mensal acumulada 

e a média mensal da temperatura máxima diária, coletados  no período de 01/01/2001 a 31/12/2001 

abrangendo todo o Estado de Minas Gerais. 

 

Trabalhando com estes dados temos o objetivo de avaliar a aplicabilidade do método de 

interpolação da krigagem linear ordinária para essas duas grandezas climatológicas, ambas 
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contínuas no espaço, mas com características e comportamentos diferentes quanto à variância dos 

dados, além de outros fatores. 

 

Na Figura 1 estão representadas as estações remotas que coletaram dados de precipitação, no total 

de 84 estações, e na Figura 2 estão representadas as 17 estações que coletaram os dados 

climatológicos, de onde obtivemos a média mensal da temperatura máxima diária. 

 

 

Figura 1 – Estações Remotas do STH que fornecem dados de precipitação 
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Figura 2 – Estações Climatológicas do STH 
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2  METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA 

 

Desde tempos imemoriais, o clima tem influenciado as atividades humanas. Segundo Vianello 

(1991) o tempo meteorológico é algo que varia muito sobre a face da Terra. Viajantes e escritores 

têm descrito as infinitas variedades do tempo meteorológico, de lugar para lugar, e, também, de 

tempo em tempo, no mesmo local. O tempo meteorológico é a soma total das condições 

atmosféricas de um dado local, num determinado tempo cronológico. 

 

O clima é uma generalização ou a integração das condições de tempo para um certo período, em 

uma determinada área. O tempo meteorológico é uma experiência diária; é o estado instantâneo da 

atmosfera, enquanto a caracterização do clima já é mais abstrata. 

 

Como se sabe, os fenômenos atmosféricos são essencialmente turbulentos, como se vê na Figura 3 

 

 
 

Figura 3 – Exemplo das flutuações turbulentas do ar, em torno  

de uma curva de tendêndia climática 

 

Sobre a curva da configuração média – CLIMA – sobrepõem-se as variações instantâneas. No 

passado, a Climatologia estudava a configuração média do comportamento atmosférico durante 

longo período de tempo (usualmente 30 anos), enquanto a Meteorologia ocupava-se das condições 
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diárias. Entretanto, a configuração média mostrada na Figura 3 pode ser interpretada como 

representando diferentes intervalos de tempo, desde 5 minutos (microclimas) até 1.000 anos (clima 

planetário). Similarmente, os valores podem referir-se a medições de um único local ou a médias de 

medições de uma vasta área, diferindo assim um microclima de um clima regional. Segundo 

Vianello (1991), a Meteorologia e a Climatologia não podem ser definidas como campos 

ompletamente distintos, uma vez que ambas acham-se interessadas no mesmo fenômeno. 

a e o controle artificial. Por 

so é um dos campos mais complexos das ciências naturais e aplicadas. 

em, tendo em mente que as irregularidades dos fenômenos são as regras gerais e 

ão as exceções. 

er muitas técnicas 

eteorológicas, sendo-lhe também essencial um bom conhecimento geográfico. 

c

 

Atualmente, a Meteorologia é reconhecida como a ciência atmosférica no seu sentido mais amplo. 

Seus interesses incluem a física, a química e a dinâmica da atmosfera, bem como os efeitos 

dinâmicos sobre a superfície da Terra e os oceanos e sobre a vida em geral. Seus objetivos visam o 

completo entendimento dos fenômenos atmosféricos, sua previsão precis

is

 

A Climatologia é o estudo científico do clima, interessando-se particularmente pelas aplicações 

práticas. Utiliza-se dos mesmos dados básicos da Meteorologia, e seus resultados são largamente 

usados, pelos próprios meteorologistas, nas previsões do tempo, nas aplicações na indústria, na 

agricultura, nos transportes, na arquitetura, na biologia, na medicina, etc. O intuito da Climatologia 

é descobrir, explicar e explorar o comportamento normal dos fenômenos atmosféricos, visando o 

benefício do hom

n

 

A Climatologia não se enquadra inteiramente dentro da ciência meteorológica nem dentro da 

Geografia. Ela é uma ciência aplicada, cujos métodos são essencialmente meteorológicos, mas os 

objetivos e resultados basicamente geográficos. O climatologista precisa conhec

m

 

Nos centros de análise e previsão, são recebidos os dados das estações climatológicas e 

imediatamente plotados tem-se assim o mapa do tempo, também chamado carta sinótica. O 

meteorologista tem as informações do tempo naquela região e naquele nível atmosférico nos quais 

as observações foram realizadas. Um recurso para facilitar a interpretação espacial dos fenômenos é 

traçar campos escalares ou vetoriais. Se a grandeza de interesse é a pressão atmosférica, que é 

importante na previsão do tempo, a técnica consiste no traçado de linhas de iguais valores de 

pressão (isóbaras). As variações no campo da pressão atmosférica estão associadas a movimentos 
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horizontais e verticais das massas de ar. Tais movimentos, por seu turno, associam-se às mudanças 

e uma carta as áreas sob efeitos de diferentes massas de 

r. Desta maneira, interpretando cada campo, cruzando suas informações e combinando as 

ica. 

stema climático, devido às interações da natureza e à 

iversidade de seus elementos, é altamente não-linear e interativo, representando a tentativa de 

tc. Os elementos climáticos variam no tempo e 

o espaço e são influenciados por certos fatores, chamados fatores climáticos. Dentre os fatores 

físi  

 

• variações nas quantidades de poeiras atmosféricas; 

ciam no clima podem ser acrescentados: altitude, relevo, presença do mar 

aritimidade), continentalidade, latitude, tipo de solo, rotação da terra, estações do ano, vegetação, 

do tempo meteorológico. 

 

Utilizando a mesma técnica, os meteorologistas traçam os campos de temperatura, densidade, etc. O 

traçado das isotermas permite delimitar sobr

a

conclusões, é feita a análise meteorológ

 

2.1 Fatores e elementos climáticos 

 

Segundo Vianello (1991), considerando uma quantidade específica de radiação solar (principal 

fonte de energia) o sistema terra-atmosfera possui uma enorme variedade de processos físicos, 

muitos dos quais são ainda pouco conhecidos individualmente, sendo que sua interação determina o 

clima, seja em escala regional ou global. O si

d

descrevê-lo um verdadeiro desafio à ciência.  

 

Os elementos desse sistema são as grandezas meteorológicas que comunicam ao meio atmosférico 

suas propriedades e características peculiares. Os principais elementos são: temperatura, umidade, 

chuva, vento, nebulosidade, pressão atmosférica, e

n

cos capazes de modificar o clima, destacam-se: 

• flutuações na quantidade de energia solar emitida; 

• variações na órbita terrestre e no eixo de rotação; 

• aumento ou diminuição do dióxido de carbono atmosférico; 

• modificações nas características da superfície dos continentes e dos oceanos. 

 

Outros fatores que influen

(m

correntes oceânicas, etc. 
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A Região Sudeste, segundo Vianello (1991) é a região brasileira que apresenta maiores contrastes 

climáticos, em razão da diversidade de fatores que atuam: maritimidade, em contraste com a 

continentalidade; montanhas elevadas (≈ 2700m), depressões intermontanas (≈ 300m) e baixadas 

litorâneas; áreas semi-áridas (norte de MG) e regiões montanhosas, com elevadas precipitações ao 

longo de todo o ano. Daí a necessidade de monitorar o fenômeno e gerar rotinas de interpolação de 

dados para áreas não cobertas pelo sistema. Neste trabalho, quando fazemos a interpolação dos 

dados climatológicos, podemos verificar que os sistemas frontais predominam no inverno, com 

poucas precipitaçãos e geadas frequentes; no verão, as temperaturas elevadas e as precipitaçãos 

bundantes associam-se, principalmente, ao aquecimento superficial e às linhas de instabilidade. 

Interessante notar que o relevo é importante fator na distribuição das temperaturas e das 

precipitações (intensificando as frentes e as linhas de instabilidade).  

 

a
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3 O SISTEMA DE TELEMETRIA HIDROMETEOROLÓGICA - STH 

 

A  Companhia Energética de Minas Gerais, é uma concessionária de energia elétrica cuja área de 

concessão cobre 560 mil km2 do território de Minas Gerais, na região Sudeste do Brasil. 

 

Dentro dos processos de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, há uma série de 

atividades altamente influenciadas pelas condições hidrometeorológicas, notadamente na CEMIG, 

onde o parque gerador é essencialmente hídrico, localizado nas nascentes das principais bacias 

hidrográficas do país, com regime fluvial caracterizado por acentuada sazonalidade. Assim, para 

atender seu mercado, a CEMIG possui 35 usinas hidrelétricas, totalizando 5514 megawatts de 

potência instalada, compreendendo um complexo sistema de reservatórios. 

 

 
 

Figura 4 – Tela de inicialização do STH 

 

Para monitorar as bacias hidrográficas onde atua e operar seu sistema de reservatórios em tempo 

real, permitindo realizar previsões de vazões, avaliar condições de montante e jusante e controlar 

cheias de forma eficiente e segura, foi montada a rede telemétrica. Deve-se destacar também a 

importância deste sistema na área de meteorologia fornecendo dados para modelos de previsão 

meteorológica, auxiliando na programação e manutenção de transformadores e linhas de 

transmissão e na previsão do consumo de energia e demanda. Para suportar os dados coletados e os 

procedimentos descritos acima, foi desenvolvido o software aplicativo STH – Sistema de 

Telemetria Hidrometeorológica (Figura 4). 
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3.1 Breve Histórico 

 

O Sistema de Telemetria Hidrometeorológica - STH surgiu em decorrência da demanda por 

modernização da rede convencional de coleta de dados da CEMIG. Para atender à necessidade de 

um sistema que operasse em tempo real, foi feita inicialmente uma especificação de toda a estrutura 

física da nova rede e posteriormente a especificação do software de tratamento dos dados coletados. 

O consórcio MITSUI/JRC (Japan Radio Company) foi o vencedor do processo de licitação para  

fornecimento e acompanhamento da instalação de toda a infra-estrutura desta rede. 

 

No período entre 1998 e 1999, foram enviados técnicos da CEMIG ao Japão para treinamento da 

operação e aceitação dos equipamentos. Paralelamente outros funcionários da JRC (matriz japonesa 

e filial brasileira) estiveram na CEMIG acompanhando todo o trabalho de montagem. 

 

O software aplicativo da rede telemétrica foi resultado de uma parceria interna na CEMIG formada 

entre profissionais da área de hidrologia e os responsáveis pelo desenvolvimento do Sistema de 

Supervisão e Controle Distribuído/SSCD da empresa. 

 

A primeira versão do aplicativo STH foi disponibilizada em agosto de 1999, sendo que a operação 

da rede iniciou-se já em 1998. 

 

3.2 Detalhamento da Infra-Estrutura do Sistema 

 

Atualmente, a rede telemétrica é composta por 84 estações remotas distribuídas por todo o Estado 

de Minas Gerais e interligadas por rádio ou satélite à uma estação central, localizada no edifício 

sede da empresa, na cidade de Belo Horizonte (Figura 5). 
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Figura 5 – Mapa de Minas Gerais com a localização das Estações Remotas 

 

As remotas são classificadas segundo o tipo de grandeza coletada por cada um dos sensores nelas 

instalados, a saber: 

• hidrológicas, monitoram precipitação acumulada e nível de rio ou reservatório (Figura 6); 

• climatológicas, monitoram precipitação acumulada, radiação solar global, temperatura do ar, 

umidade relativa do ar, direção do vento, velocidade do vento e pressão atmosférica (Figura 

7); 

• mistas, monitoram todos os parâmetros acima. 
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Figura 6 – Estação hidrológica do STH 

 

 
 

Figura 7 – Estação climatológica do STH 

 

São definidos também diversos tipos de intervalos de observação dos dados: 

• Intervalo de Amostragem, traduz a freqüência com que o sensor faz a coleta. Vale 100 ms 

para dados de precipitação e 2s para as demais grandezas. 

• Intervalo de Integração, forma a base para cálculos e verificações. Vale 5 minutos (fixos) 

para precipitação e nível d’água e para as grandezas climatológicas pode valer 10, 15, 30 ou 

60 minutos. 
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• Intervalo de Transmissão, é a freqüência com que os dados são recebidos na estação central. 

Esse parâmetro é definido pelo operador do sistema para cada estação remota e é passível de 

alteração. 

 

Cada remota é capaz de realizar diversas operações automáticas de auto-supervisão, checagem dos 

limites definidos pelo usuário, validação dos dados coletados, avaliação de máximos e mínimos e 

envio de informações para a estação central. Além disso, têm capacidade de armazenamento de um 

grande volume de dados coletados, que podem também ser transmitidos para a central quando 

requisitados. 

Cada tipo de sensor possui algumas peculiaridades e a grandeza associada a ele também é 

trabalhada de forma específica. 

 

3.3 Procedimentos para coleta de dados 

3.3.1 Precipitação 

 

A precipitação é medida de três maneiras distintas: 

• Precipitação Acumulada: o pluviômetro é observado a cada 100 ms e são contados os sinais 

de contato on/off de 0 a 999. 

Um contador acumula valores a cada 5 minutos e o dado é enviado segundo o intervalo de 

transmissão. 

• Precipitação Horária: é feita a diferença de valores acumulados entre duas horas cheias. Se 

esta diferença exceder um valor preestabelecido, um sinal de alarme será gerado e enviado 

instantaneamente. 

• Precipitação Máxima Diária: existem seis classes de intensidade: 5, 10, 15, 20, 25 e 30 

minutos. São também  processadas e enviadas. 

 

3.3.2 Nível d’água 

 

Para a medição do nível de água dos reservatórios são utilizados 2 tipos de sensores, bóia e contra-

peso ou pressão. São produzidos alarmes instantâneos por violação de um limite superior ou inferior 

a valores fixados pelo operador. Se ocorrer um valor acima daquele preestabelecido como limite 

para validação de medidas, este será considerado como um erro. 
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3.3.3 Dados Climatológicos 

 

Para os dados climatológicos, além dos valores constantes em cada intervalo de transmissão, 

existem situações especiais de tratamento de alguns dados: 

• Vento: se a velocidade instantânea do vento ficar acima do limite superior ou a velocidade 

média abaixo do limite inferior, são emitidos sinais de alarme instantâneos. 

Todas as vezes que são gerados alarmes de vento, são enviados também todos os dados 

climatológicos instantâneos associados. 

• Temperatura: são transmitidos em um horário padrão os máximos e mínimos diários. 

• Pressão Atmosférica: são pesquisados o máximo e o mínimo diários e enviados juntamente 

com os valores de temperatura. 

 

Além dos alarmes já mencionados existem outros de supervisão da própria remota, que são tratados 

de forma instantânea, tais como: falha de corrente alternada, falha de corrente contínua, baixa 

tensão, aviso de porta aberta. 

 

A Central é também comunicada automaticamente quando ocorre: defeito nos sensores, defeito no 

medidor de precipitação; defeito de memória; comunicação anormal; quando a remota estiver em 

manutenção. 

 

3.4 Tipos de Transmissão de Dados 

 

Os dados são transmitidos à central de duas maneiras distintas: 

• Via Rádio/Microondas: A CEMIG possui um sistema de microondas que cobre parte do 

território do Estado de Minas Gerais. Sempre que foi possível, optou-se por esse meio de 

transmissão entre as remotas e a CCU (Central Control Unit), localizada na estação central. 

Em caso de maiores distâncias, foram utilizadas concentradoras para repetição dos dados até 

o seu destino. 

• Via Satélite: Foi utilizado o satélite geoestacionário INMARSAT-C.  Os dados são enviados 

através do satélite para uma estação terrena no Brasil, onde existe uma linha dedicada para 

transmissão dos mesmos até a CCU. No caso de falha desse sistema, é acionado um sistema 

sobressalente de comunicação direta entre o INMARSAT e uma antena de satélite localizada 

no prédio da CEMIG (Figura 8). 
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Figura 8 – Esquema da transmissão de dados via satélite 

 

3.5 Software Aplicativo – STH : 

 

Uma vez recebidos pela CCU, os dados das remotas necessitam ser armazenados, tratados e 

visualizados por toda a equipe responsável pelo monitoramento hidrometeorológico das áreas de 

influência dos reservatórios. 

 

O software STH foi concebido utilizando-se as mais modernas técnicas de análise, desenvolvimento 

de sistemas e programação disponíveis. Neste sentido, foram empregados, dentro outros: sistema 

operacional Windows NT, sistema gerenciador de banco de dados ORACLE, Visual Basic e 

FORTRAN para programação, programação Orientada a Objetos, arquitetura em rede, atendendo à 

concepção cliente-servidor. O STH subdivide-se em vários módulos, conforme Figura 9. 
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Figura 9 – Módulos do STH 

 

Dentre os principais, podemos descrever o módulo Interface Homem-Máquina - IHM, através do 

qual o usuário interage com todo o sistema, seja fazendo consultas através de mapas, gráficos ou 

planilhas; alterando parâmetros da remota e do sistema; verificando a sinalização de alarmes e 

elaborando inequações para serem monitoradas automaticamente. 

Todos os demais módulos dão suporte ao IHM em suas diversas funcionalidades (Figura 10). 
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Figura 10 – Interface Homem-Máquina do STH 

 

Outro módulo importante, a Segurança do Sistema foi criada para definir o grau de acessibilidade 

que um usuário ou um grupo deles pode ter ao utilizar-se do STH. Desta forma, torna-se possível 

restringir determinadas funções apenas a pessoas que estejam habilitadas para tal. Exemplos : 

• definição de um limite superior de nível d’água de um determinado reservatório para o qual 

deve ser gerado um alarme, caso violado; 

• interrogação de uma remota : solicitação de envio de dados instantâneos; 

• elaboração de uma inequação e da periodicidade de seu monitoramento. 

 

Todos os dados coletados em campo pelas remotas, que passaremos a chamar de grandezas      

brutas, chegam à CCU em forma de frames de comunicação. A aquisição de dados e processamento 

dos sinais de controle recebidos são feitos através do módulo SCADA – Supervisory Control and 

Data Aquisition, que implementa os seguintes recursos, dentre outros : 

• converte o dado binário puro (“counts”) em unidades de engenharia; 

• identifica medidas não confiáveis e associa a elas indicações de inconsistência; 

• identifica mudanças de estado devidas a operações de manutenção na remota. 
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Através da interface gráfica da IHM, são disponibilizadas :  

• a exibição do dado bruto (counts); 

• o ajuste dos limites de “reasonability” que representam a faixa dentro da qual os valores são 

considerados de boa qualidade; 

• o envio de mensagens entre a central e um operador que esteja na remota; 

• a exibição do estado das remotas; 

• a exibição e alteração de parâmetros diversos de varredura e controle. 

 

O Banco de Dados do STH, outro módulo importante, foi estruturado para armazenar 13 meses de 

dados e funciona em forma de pilha, ou seja, os dados mais “antigos” são transferidos para outro 

ambiente, cedendo lugar aos mais “recentes”. As grandezas brutas são guardadas no banco, assim 

como as grandezas trabalhadas, que são resultado do processamento pelo módulo de Cálculos. 

Todas as grandezas, brutas ou trabalhadas, são sempre associadas a um elemento 

hidrometeorológico: rio, reservatório, usina, bacia ou posto. Assim sendo, atualmente o banco de 

dados possui aproximadamente 3200 grandezas e para cada uma delas existem vários valores 

associados. 

 

Além dos dados das remotas, o sistema recebe dados de aproximadamente mais 100 postos de 

medição. Estas informações podem ser digitadas em telas da IHM, ou podem ser transferidas para o 

banco de dados de forma automática. A partir daí constituem-se em grandezas, da forma descrita 

acima. 

 

O módulo de Mensagens foi preparado para ser acionado por qualquer outro módulo do sistema. As 

mensagens são divididas por categorias (precipitação, nível, vento, supervisão do sistema, 

inequações, etc) e prioridades (alarme, alerta e aviso). 

 

No rodapé da Interface Homem-Máquina são exibidas as diversas categorias e toda vez que é 

recebida uma mensagem, associa-se à cada categoria indicada uma cor relativa à sua prioridade 

(vermelho, amarelo, verde). 

 

No caso do alarme, pode-se optar também pelo acionamento do Plantonista à distância, via bip ou 

telefone celular. Isto permite que o operador do sistema possa ser comunicado imediatamente de 

algum evento importante, mesmo estando distante da empresa. 
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Deve-se destacar ainda a Interface com outras Entidades, cuja demanda tem crescido bastante. Por 

meio de convênios, resoluções dos organismos fiscalizadores do governo e solicitações eventuais a 

CEMIG disponibiliza as suas informações hidrometeorológicas de forma automática. Os meios 

mais usuais são a utilização de áreas de FTP ou o correio eletrônico. 

 

Este sistema vem coletando e armazenando dados desde 1998 que se restringem aos pontos de 

coleta, demandando rotinas que interpolem valores de modo a gerar informações precisas sobre as 

variáveis disponíveis, inclusive precipitação e temperatura. Neste sentido, o geoprocessamento, 

especialmente, os sistemas de informação geográfica têm um enorme potencial para gerar esses 

dados, com segurança. 
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4 O GEOPROCESSAMENTO  

 

Segundo Moura (2000) “o termo Geografia que no latim é geographia, vem do grego γεωγραϕια, 

que é o somatório de γη - Terra e γραϕια - grafia, ou seja, a grafia, a representação da Terra. Vem, 

também, dos gregos o pensamento geográfico sistematizado, objetivando a localização dos lugares, 

ainda muito ligada à matemática e à geometria. Já o sufixo “processamento”, de 

Geoprocessamento, vem de processo, que é do latim processus, que significa “andar avante”, 

“progresso”.” 

 

Desta maneira, podemos dizer que o Geoprocessamento veio para trazer uma evolução na 

representação da Terra, não somente na sua grafia mas também na maneira de analisá-la, interpretá-

la, coletar dados a seu respeito e representá-la.  

 

O geoprocessamento engloba desde o processamento digital de imagens até a cartografia digital e 

tem como ponto principal os sistemas informativos geográficos, sobre o qual falaremos a seguir. 

 

4.1 Uma definição para o SIG 

 

O termo Sistema de Informações Geográficas (SIG) ou seu sinônimo Sistema de Informação 

Geográfico usado na América do Norte, é frequentemente aplicado à tecnologia geograficamente 

orientada, aos sistemas integrados usados em variadas aplicações e, recentemente tem gerado 

grande interesse em nível mundial. 

 

O campo de ação dos SIG é bem caracterizado pela diversidade de aplicações. SIG integra sistemas 

que trazem juntas idéias desenvolvidas em várias áreas, incluindo agricultura, botânica, 

computação, economia, matemática, fotogrametria, agrimensura, zoologia e, naturalmente, 

geografia. 

 

Na base das tarefas que o SIG pode cumprir, dois tipos de sistema de informações podem ser 

identificados: sistemas de transações e sistemas para suporte às decisões.  Nos sistemas de 

transações, a ênfase é gravar e manipular as operações ocorridas. Operações bancárias e sistema de 

reservas de passagens aéreas são bons exemplos. Nos sistemas de suporte às decisões, a ênfase é a 

manipulação, análise e, particularmente, a modelagem com o propósito de suporte às decisões, para 
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gerentes, policiais, oficiais do governo. São usados em aplicações como táticas de guerra e análise 

de mercado. 

 

Um sistema de informações tem um número de importantes atributos. Precisa estar organizado de 

uma maneira que facilite o acesso às informações; este acesso deve ser gerenciado e 

cuidadosamente regulado; deve haver constante manutenção e suporte ao sistema; e os usuários 

devem ser estimulados e educados. 

 

Segundo Maguire (1990) em um SIG, a realidade é representada como uma série de temas 

geográficos que combinam os dois tipos de dados. O dado geográfico, também chamado locacional, 

é usado para prover uma referência para o atributo, também chamado estatístico ou não-locacional. 

Por exemplo, limites administrativos, redes fluviais e pontos de localização dos topos dos morros 

são todos temas geográficos usados para prover referência para, respectivamente, censo, fluxo da 

água nos rios ou elevações.  Em SIG, o elemento geográfico é visto como mais importante que o 

atributo e este é um dos diferenciais do SIG quando comparado aos outros sistemas de informação. 

 

4.2 Aplicações 

 

O SIG pode ser utilizado para vários tipos de problemas. Rhind (1990) exemplifica uma 

classificação geral dos tipos de perguntas às quais o SIG é usado para responder (tabela 1). A 

pergunta sobre localização envolve consultas a banco de dados para determinar as características de 

um lugar específico (ex.: Qual é a população de determinado setor censitário?). A pergunta sobre 

condição é realmente uma conversa, já que envolve encontrar um local de uma região que tem 

determinada característica (ex.: Onde é a região distante 200m da estrada que é coberta pela 

floresta?). Onde mais de um tipo de dados é envolvida pode ser necessário procurar a interseção das 

características. A tendência mais comum de perguntas envolve o monitoramento das mudanças 

acontecidas com o passar do tempo (ex.: Qual é a mudança do tráfego nas vias de trânsito rápido?). 

Outras perguntas são mais complexas e envolvem algum tipo de análise espacial. A pergunta sobre 

rotas requer cálculos sobre a melhor (o mais rápido, o mais veloz, o menor, o mais agradável, etc.) 

rota entre lugares (ex.: Qual é a clínica de cirurgia mais próxima?). A pergunta padrão permite a 

cientistas sociais e estudiosos de meio  ambiente e planejamento descrever e comparar a 

distribuição de fenômenos e entender os processos que devem ser levados em conta nesta 

distribuição (ex.: Existe algum padrão na distribuição de enfermidades que são causadas por 
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radiação?). Finalmente, a pergunta que permite diferentes modelos de avaliação da Terra (ex.: Que 

áreas da Terra serão afetadas por um acréscimo de 20cm no nível do mar?). 

 
Tabela 1 – Perguntas básicas que podem ser respondidas com SIG 

 

1 Localização O que está a ...? 

2 Condição Onde está ...? 

3 Tendência O que tem mudado ...? 

4 Rotas Qual é o melhor caminho ...? 

5 Padrão Qual é o padrão ...? 

6 Modelagem O que será se ...? 

 

Segundo Maguire (1990) podemos dizer que a melhor maneira de desenvolver uma apropriada 

definição para SIG é sintetizar as mais diferentes idéias na forma de uma série de pontos de vista de 

SIG. Três mais importantes são, evidentemente, o mapa, o banco de dados e a análise espacial. Um 

elemento central de todas as vistas é que SIG é um tipo especial de sistema de informações e que 

divide vários assuntos em comum com outros sistemas de informação. A chave principal que 

diferencia SIG de outros sistemas de informação é o foco geral em entidades espaciais e 

relacionamentos, juntamente com a atenção especial para operações de análise espacial e 

modelagem. Com um raciocínio técnico, esta é a habilidade para organizar e integrar dados 

aparentemente disjuntos, colocando-os unidos através da geografia, o que torna o SIG tão poderoso. 

A busca espacial e as operações de sobreposição são a chave funcional para os temas de um SIG. 

 

4.3 SIG e outros sistemas de informação 

 

O relacionamento entre SIG e softwares de desenho gráfico, cartografia digital, administração de 

banco de dados e sistemas de informação de sensoriamento remoto é importante na definição do 

SIG 

 

Os CAD (softwares para desenho gráfico) foram desenvolvidos para desenhar e esboçar novos 

objetos. Eles são baseados no desenho e usam símbolos como representações dos temas no processo 

de desenho interativo. Os sistemas de CAD têm apenas links básicos aos bancos de dados que 

necessitam ter tipicamente listas com números de referência. Eles usam apenas simples 

relacionamentos topológicos e, na maioria das vezes, relacionam com pequenas quantidades de 
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dados, Os sistemas de CAD usualmente não permitem aos usuários transferir simbologia 

automaticamente à base dos critérios pré-definidos e têm limitada capacidade para análises. 

 

Os sistemas de cartografia digital têm seu foco na recuperação dos dados, classificação e 

simbolização automática. Eles enfatizam a visualização, mais do que a análise e a recuperação dos 

dados. Os sistemas de cartografia digital utilizam estruturas simples de dados com a ausência das 

informações da topologia. Eles podem ser linkados a sistemas de administração de banco de  dados, 

mas somente são executadas simples operações de recuperação. Os sistemas de cartografia digital 

têm usualmente muitas facilidades para desenho de mapas e produção de saídas vetoriais de alta 

qualidade. 

 

Sistemas de administração de banco de dados (DBMS) são sistemas otimizados para 

armazenamentos e restauração de dados não gráficos. Eles têm capacidades limitadas de 

recuperação gráfica e de visualização. DBMS são desenhados para pequenas restaurações e 

atualizações de pequenas quantidades de dados e a ausência de qualquer tipo de funções de análise, 

a não ser as mais simples. 

 

Os sistemas de sensoriamento remoto são desenhados para coletar, armazenar, manipular e 

visualizar arquivos raster típicos, derivados de scanners montados em aeronaves ou plataformas de 

satélites, apesar de  poderem trabalhar com qualquer dado em formato raster (Mather, 1987). A 

maioria dos sistemas de sensoriamento remoto tem capacidade limitada de lidar com vetores e, 

portanto, são impróprios para operações como análise de rede e produção de plotagens de alta 

qualidade de arquivos com geometrias, que são melhor representados usando dados em formato de 

vetor. 

 

Segundo Maguire (1990), todos esses sistemas antecederam ao SIG, porque este surgiu da evolução 

daqueles e todos têm muitas características em comum. No entanto, o SIG tem outras funções não 

encontradas em outros sistemas. A maior característica do SIG é a ênfase em operações de análise. 

Goodchild (1988:67) expõe este ponto claramente sugerindo que a habilidade do SIG para análise 

de dados espaciais é frequentemente vista como um elemento chave em sua definição, e tem por 

vezes sido usado como uma característica que distingue o SIG de sistemas cujo primeiro objetivo é 

a produção de mapas. 
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Segundo FILHO (2003)  os componentes de um SIG estão representados na Figura 11, abaixo, com 

destaque para o módulo de análises espaciais ou geográficas.  

 

 
 

Figura 11 – Componentes de um SIG 

 

Segundo TAYLOR (1991) os SIGs envolvem muito mais que a elaboração de mapas digitais, 

objetivo da cartografia digital, mas verdadeiramente a habilidade de analisar dados com referência 

espacial. É composto por diferentes sistemas que atuam fornecendo e recebendo dados e 

informações: sistema de processamento de imagens, cartografia digital, sistema gerenciador de 

banco de dados , sistema de análises estatísticas, etc. Os mapas produzidos pelo SIG representam a 

solução para modelos ou questões formuladas para determinado propósito. 
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5 GEOESTATÍSTICA 

 

Dentre as funções do Sistema de Informações Geográficas destaca-se a estatística e o seu ramo 

direcionado às análises espaciais, a Geoestatística. A estatística clássica utiliza parâmetros como 

média e desvio padrão para representar um fenômeno e se baseia na hipótese principal de que as 

variações de um local para outro são aleatórias. 

 

Krige (1951), trabalhando com dados de concentração de ouro, concluiu que somente a informação 

dada pela variância seria insuficiente para explicar o fenômeno em estudo. Para tal, seria necessário 

levar em consideração a distância entre as observações. A partir daí surge o conceito de 

geoestatística, que leva em consideração a localização geográfica e a dependência espacial. 

 

Matheron (1963, 1971), baseado nas observações de Krige, desenvolveu a teoria das variáveis 

regionalizadas, a partir dos fundamentos da geoestatística. 

 

5.1 Variáveis Regionalizadas 

 

Segundo Valente (1995), “nas Ciências da Terra, surge um novo tipo de variáveis distribuídas no 

espaço e denominadas “Variáveis Regionalizadas (ou simplesmente V.R.).” 

 

Essas V.Rs. trazem consigo um aspecto contraditório: têm, por um lado, uma característica 

“aleatória”, que pode ser observada na irregularidade e variação imprevisível de um ponto para 

outro; têm ainda as características “estruturantes” que refletem ligações existentes entre os pontos 

do espaço onde ocorreram os fenômenos. Por esses motivos, as V.Rs. não podem ser tratadas com a 

Estatística Clássica, onde os resultados não consideram a dependência espacial entre as amostras. 

 

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): 
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• a componente estrutural, associada a um valor médio constante ou a uma tendência 

constante; 

• uma componente aleatória, especialmente correlacionada; 

• um ruído aleatório ou erro residual. 

 

Se x representa uma posição em uma, duas ou três dimensões, então o valor da variável z, em x, é 

dada por (Burrough, 1987): 

 

z(x) = m(x) + ε’(x) + ε” 

 

onde: 

m(x) = é uma função determinística que descreve a componente estrutural de z em x; 

ε’(x) = termo estocástico, que varia localmente e depende espacialmente de m(x); 

ε” = ruído aleatório não correlacionado, com distribuição normal com média zero e variância σ2. 

 

Segundo Valente (1995) são características das variáveis regionalizadas: 

• localização – é comum definir as variáveis regionalizadas dentro de uma determinada região do 

espaço que recebe a denominação de “campo geométrico”. Na prática, a V.R. – Variável 

Regionalizada - não é medida em pontos do espaço, mas em “suportes” de dimensões finitas e 

perfeitamente determinadas. A teoria das V.Rs. considera a geometria das amostras; 

• continuidade – é necessário ao estudo das V.Rs. considerar a posição espacial relativa de cada 

uma das observações. A continuidade espacial da variável regionalizada pode ser analisada a 

partir do variograma; 

• anisotropia – algumas V.Rs. são anisotrópicas, isto é, apresentam variações graduais numa 

direção e rápidas ou irregulares em outra. 

 

Exemplos de Variáveis Regionalizadas: 

• teor de um elemento no solo, onde é criada a V.R. a partir de outras determinadas previamente, 

como por exemplo R = CaO/P2O5 em depósitos de fostatos; 

• na prospeção geoquímica, pode-se mostrar interessante a consideração do Índice Clarke de um 

determinado elemento; 

• na hidrogeologia, a principal V.R. é a altura piezométrica de um determinado aquífero; 

• na pluviometria, pode-se considerar a V.R. como a precipitação anual; 
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• a temperatura foi considerada uma V.R. nos estudos de energia geotérmica na Itália; 

• na meteorologia onde é levada em conta a relação entre a pressão e a velocidade dos ventos, a 

V.R. tem-se revelado como instrumento poderoso de interpretação e previsão, etc. 

 

5.2 Krigagem 

 

Existem várias técnicas de análise geoestatística, dentre elas, a krigagem. O termo krigagem é 

derivado do nome Daniel G. Krige, que foi o pioneiro no uso de médias móveis para evitar a 

superestimação sistemática de reservas de mineração. Seu uso inicial para mapeamentos geológicos, 

expandiu-se com sucesso para mapeamento de solos, hidrológico, atmosférico, entre outros 

correlatos. 

 

A diferença entre krigagem e outros métodos de interpolação é a maneira como os pesos são 

atribuídos às diferentes amostras. No caso da interpolação linear simples, por exemplo, os pesos são 

todos iguais a 1/N (N = número de amostras); na interpolação baseada no inverso do quadrado das 

distâncias, os pesos são definidos como o inverso do quadrado da distância que separa o valor 

interpolado dos valores observados. Na krigagem, o procedimento é semelhante ao da interpolação 

por média móvel ponderada, exceto que aqui os pesos são determinados a partir de uma análise 

espacial, baseada no semivariograma experimental. Além disso, a krigagem fornece, em média, 

estimativas não tendenciosas e com variância mínima. 

 

A krigagem linear engloba um conjunto de métodos de estimação, a saber: krigagem simples, 

krigagem ordinária, krigagem universal, co-krigagem, krigagem disjuntiva, etc, além da krigagem 

não-linear, cujo exemplo mais conhecido é a krigagem por indicação. 

 

A krigagem está fundamentada na teoria das variáveis regionalizadas, diferente dos métodos 

convencionais de estimação. O primeiro passo na krigagem é definir uma função apropriada para a 

componente determinística m(x). Para tanto, algumas hipóteses são necessárias: 

 

5.2.1 Hipótese de Estacionariedade de 2a Ordem  

 

Sob esta hipótese, admite-se que a componente determinística, m(x), é constante (não há tendências 

na região). Então, m(x) é igual ao valor esperado da variável aleatória Z na posição x, e a diferença 
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média entre os valores observados em, x e x+h, separados por um vetor de distância h (módulo e 

direção) é nula. 

 

E[Z(x) - Z(x+h)] = 0 ou E[Z(x)] = E[Z(x+h)] = m(x) = m       (1) 

 

Onde, E representa o operador esperança matemática. 

 

Admite-se também que a covariância entre os pares Z(x) e Z(x+h), separados por um vetor 

distância h, existe e depende somente de h. Então: 

 

C(h) = Cov [Z(x), Z(x+h)] = E[(Z(x)-m).(Z(x+h)- m)] = E[Z(x).Z(x+h)]-m2,     (2) 

 

Onde, Cov [Z(x), Z(x+h)] é a covariância entre Z(x) e Z(x+h). 

 

Na Equação (2), estacionariedade da covariância implica na estacionariedade da variância: 

 

Var[Z(x)] = E{[Z(x)- m]2} = E[Z2(x)] - 2.E[Z(x)].m + m2 =  

= E[Z(x).Z(x+0)] - 2m2 + m2 =  

= E[Z(x).Z(x+0)] - m2 = C(0),           (3) 

 

Onde, Var é o operador variância. 

 

A estacionariedade da covariância também implica na estacionariedade do variograma, definido 

por: 

 

2γ (h) = E{[Z(x)-Z(x+h)]2}           (4) 

 

A Equação (4) pode ser desenvolvida em: 

 

2γ (h) = E{Z2(x) - 2 Z(x)Z(x+h) + Z2(x+h)}= E[Z2(x)] - 2E[Z(x)Z(x+h)] + E[Z2(x+h)]   (5) 

 

Da Equação (2) obtem-se: 

 

E[Z(x)Z(x+h)] = C(h) + m2           (6) 
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De maneira análoga, da Equação (4) obtem-se: 

 

E[Z(x).Z(x+0)] = E[Z2(x)] = C(0) + m2        (7) 

 

Substituindo as equações (6) e (7) na Equação (5), obtem-se: 

 

2γ (h) = C(0) + m2 - 2 (C(h) + m2) + C(0) + m2 = 2 C(0) - 2 C(h)     (8) 

 

Simplificando a Equação (8), obtem-se: 

 

γ (h) = C(0) - C(h)            (9) 

 

onde: γ (h) representa uma função conhecida na teoria das variáveis regionalizadas como 

semivariograma, que é metade do variograma. 

 

A relação em (9) indica que, sob a hipótese de estacionariedade de 2a ordem, a covariância e o 

semivariograma são formas alternativas de caracterizar a autocorrelação dos pares Z(x) e Z(x+h) 

separados pelo vetor h. 

 

A hipótese de estacionariedade de 2a ordem supõe a existência de uma covariância e, então, de uma 

variância finita (Equação 3). Sob esta condição, o correlograma, ρ (h), pode ser definido. Dividindo 

ambos os lados da Equação (9) por C(0), tem-se: 

 

ρ (h) = = 1-         (10) 

 

As restrições impostas à estacionariedade de 2a Ordem, isto é, admitida  ∃ C(h) ⇒ ∃  Var[Z(x)] = 

C(0) e também ⇒ ∃  γ (h), podem não ser satisfeitas para alguns fenômenos físicos que apresentam 

uma capacidade infinita de dispersão (David, 1977). Capacidade infinita de dispersão ⇒ C(h), 

Var[Z(x)]; porém, pode existir γ (h). Para tais situações, uma hipótese menos restritiva, a hipótese 

intrínseca, pode ser aplicável. 
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5.2.2 Hipótese de Estacionariedade Intrínseca  

 

De modo análogo à hipótese anterior, admite-se que E[Z(x)] = m(x) = m. Além disso, admite-se que 

a variância das diferenças depende somente do vetor distância h, isto é: 

 

Var[Z(x) - Z(x+h)] = E{[Z(x)-Z(x+h)]2} = 2γ (h) ,       (11) 

 

Onde, 

 

2γ (h) é conforme apresentado anteriormente.  

 

Segundo David (1977), esta hipótese é a mais freqüente em geoestatística, principalmente por ser a 

menos restritiva. Isto é, requer apenas a existência e estacionariedade do variograma, sem nenhuma 

restrição quanto à existência de variância finita.  

 

5.3 Variograma 

 

É uma ferramenta básica de suporte às técnicas de krigagem, que permite representar 

quantitativamente a variação de um fenômeno regionalizado no espaço (Hujbregts, 1975) 

 

2γ(h) = E{[z(x) – z(x + h)]2} = Var [z(x) – z(x + h)] 

 

O semi-variograma pode ser dado por 

 

γ(h) = ½E{ [z(x) – z(x + h)]2} = ½ Var [z(x) – z(x + h)] 

 

Exemplo – Considere  duas variáveis regionalizadas x e y, onde x = z(x) e y = z(x + h). Referem-se 

ao mesmo atributo, por exemplo o teor de zinco no solo, medido em duas posições diferentes. X 

denota uma posição em duas dimensões, com componentes (xi, yi), e h um vetor distância (módulo 

e direção) que separa os pontos. 
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O nível de dependência entre essas duas variáveis regionalizadas x e y é representado pelo 

variograma 2γ(h), o qual é definido como a esperança matemática do quadrado da diferença entre 

os valores de pontos no espaço, separados pelo vetor distância h. 

 

Semi-variograma ideal – é esperado que as diferenças {z(xi) – z(xi + h)} decresçam à medida que h, 

a distância entre os dados decresce. É esperado que observações mais próximas geograficamente 

tenham um comportamento mais semelhante entre si do que aquelas separadas por maiores 

distâncias. Ou seja, é esperado que  γ(h) aumente com a distância h. 
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6 METODOLOGIA 

 

Para materializar os objetivos do presente trabalho, obtivemos, numa primeira etapa, os arquivos 

vetoriais no site do Igam para compor o SIG STH: hidrografia (represas e rios), contorno do Estado 

de Minas Gerais, unidades de planejamento (divisão do estado em bacias hidrográficas dos 

principais rios), municípios.  

 

Utilizamos o software ArcView, por ser um software de armazenamento, edição, consulta, análise, 

onde é possível ter um SIG com os dados vetoriais e raster que temos disponíveis. Além disso, o 

ArcView tem o módulo de análise estatística e geoestatística para gerar os mapas temáticos de 

precipitação mensal acumulada e média mensal da temperatura máxima diária.  

 

A próxima etapa de montagem do SIG foi buscar no STH os dados de precipitação – a pesquisa 

feita nas 84 estações climatológicas gerou uma planilha (Anexo 1) com os dados diários de 

precipitação durante os meses de janeiro a dezembro de 2001; e os dados de temperatura – estes 

dados só estão presentes em 27 estações climatológicas, que forneceram os valores máximos diários 

da temperatura (Anexo 2). Depois de trabalhados os dados, ainda no excel, geramos uma planilha 

com as estações, sua posição geográfica – latitude e longitude – que integramos ao SIG STH. Os 

dados estão no sistema de coordenadas geográfico, Datum SAD69. 

 

A partir daí nosso SIG estava completo para o trabalho que havíamos proposto e pudemos gerar os 

mapas temáticos, utilizando a krigagem linear ordinária, escolhida após conversa com alguns 

meteorologistas que trabalham utilizando os dados do STH. O ArcView funciona através de layers, 

que são montados com os dados necessários à análise que se pretende fazer. Com o ArcView é 

possível fazer consultas pela localização, pelos atributos ou pelos gráficos. O software também faz a 

análise estatística dos dados e, na geoestatística ele gera o histograma, o mapa de Voronoi, a análise 

de tendência, dentre outras opções. Podem ser trabalhados arquivos vetoriais ou raster vindos de 

vários formatos e feita a geocodificação no próprio ArcView.  

 

O SIG STH está representado na Figura 12. A Figura 13 mostra uma das maneiras de obter o valor 

de temperatura que foi calculado pela interpolação. 
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Figura 12 – O SIG STH 

 

 
 

Figura 13 – Uma maneira de obter um valor interpolado da temperatura 
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Figura 14 – Outra maneira de obter um valor interpolado: chuva 
 

A Figura 14 mostra outra maneira de obter o valor de um dado interpolado. Nesta segunda opção, é 

necessário definir as propriedades do layer, para que, ao parar o mouse sobre um ponto do mapa, 

apareça o valor interpolado. 

 

6.1 Resultados 

 

Os dados coletados nas remotas do STH encontram-se no Anexo 1. Fazendo uma análise dos mapas 

de temperatura gerados, pudemos verificar que em janeiro, no verão, há uma variação na 

temperatura máxima medida em torno de 7°C, demonstrando como as regiões do Estado têm 

diferentes características. Já em fevereiro e março, o gradiente de crescimento da temperatura vai 

em direção ao nordeste. Em abril, quando já começou o outono, a temperatura muda seu aspecto de 

crescimento, apesar da variância dos dados permanecer a mesma. As maiores temperaturas estão na 

região do Triângulo Mineiro e na região Norte.  Em maio, a temperatura máxima cai em 3° e o 

gradiente de crescimento volta à direção nordeste. Em junho continua a queda na temperatura, mas 

o gradiente de crescimento muda para a direção norte. Em julho, o gradiente cresce novamente para 

a região do triângulo, no oeste do estado. Em agosto, como em setembro, a temperatura tem um 
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pequeno aumento e o gradiente volta a crescer nas direções norte e oeste. Esta tendência persiste 

nos meses de outubro e novembro, só que neste há uma alteração na região central do norte do 

estado. Em dezembro, voltamos a verificar o aumento do gradiente na direção norte. 

 

Abaixo, os parâmetros medidos para as grandezas estudadas. 

 
Temperatura Máxima Diária – Média Mensal 

Meses Mínimo Máximo Média Variância Desvio Padrão Mediana 

Janeiro 25,6 32,2 29,68 2,69 1,64 29,58 

Fevereiro 27,1 34,8 31,87 3,54 1,88 32,04 

Março 25,5 32,1 29,85 2,94 1,71 30,01 

Abril 25,3 33,3 29,82 3,70 1,92 29,46 

Maio 22,3 30,8 27,39 4,73 2,17 27,56 

Junho 22,2 29,9 26,10 2,91 1,70 26,1 

Julho 23,1 30,2 26,83 3,93 1,98 27,00 

Agosto 22,4 31,1 26,92 4,52 2,13 26,77 

Setembro 23,9 32,8 28,52 6,71 2,59 28,96 

Outubro 24,9 32,4 28,54 5,07 2,25 28,57 

Novembro 25,7 31,9 28,89 2,75 1,66 28,93 

Dezembro 24,5 30,9 28,07 3,78 1,84 27,97 

 

Utilizando a estatística clássica em cima dos dados medidos nas remotas, temos uma visualização 

melhor da média, dos valores de máximo, mínimo e do desvio padrão dos dados estudados. 
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Resultados da krigagem linear ordinária nos diversos meses de 2001 para os dados de média mensal 

da temperatura máxima diária. 

 

 
 

Figura 15 – Janeiro/2001 

 

 
 

Figura 16 –Fevereiro/2001 
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Figura 17 – Março/2001 

 

 
 

Figura 18 –Abril/2001 
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Figura 19 –Maio/2001 

 

 
 

Figura 20 – Junho/2001 
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Figura 21 –Julho/2001 

 

 
 

Figura 22 – Agosto/2001 
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Figura 23 –Setembro/2001 

 

 
 

Figura 24 –Outubro/2001 
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Figura 25 –Novembro/2001 

 

 
 

Figura 26 – Dezembro/2001 
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Para os dados de precipitação, a variância verificada é muito maior que aquela medida na 

temperatura. Em janeiro, por exemplo, os dados vão de 0 a 328mm. A tendência neste mês é clara: 

ocorrem mais chuvas na região sul do estado. Em fevereiro e março ainda há muita chuva e o 

gradiente indica uma maior ocorrência na região do triângulo e no sul do estado. Em abril e maio, as 

chuvas tornam mais escassas e o gradiente mostra maior ocorrência no Triângulo Mineiro. Em 

junho e julho há poucas chuvas e a maior ocorrência muda para o nordeste do estado. Em agosto há 

um ligeiro crescimento e as maiores ocorrências aparecem na região central do estado. Em setembro 

ainda há pouca chuva e o gradiente muda para a direção do Triângulo Mineiro. Em outubro, há um 

pequeno crescimento e o gradiente muda para a região sul. Em novembro, ainda na primavera, 

começa a chover em grande quantidade e as chuvas são bem distribuídas pelo estado, mais escassas 

nas regiões do triângulo e no nordeste. Em dezembro, são medidos 490mm de chuva  e o gradiente 

indica que elas ocorreram principalmente no centro e no sul do estado. 

 

Abaixo, os parâmetros medidos para as grandezas estudadas. 

 
Precipitação Mensal Acumulada 

Meses Mínimo Máximo Média Variância Desvio Padrão Mediana 

Janeiro 0 328 99,22 4464,4 66,8 98 

Fevereiro 0 179 55,14 1522,5 39,00 51 

Março 0 249 112,27 3990,2 63,2 111 

Abril 0 93 17,61 354,3 18,8 13 

Maio 0 160 39,96 678,5 26,05 36 

Junho 0 35 3,14 41,3 6,42 0 

Julho 0 29 4,07 44,7 6,68 0 

Agosto 0 101 21,98 469,1 21,66 17 

Setembro 0 120 33,96 601,7 24,53 28 

Outubro 1 168 87,94 1207,8 34,75 88 

Novembro 13 332 169,06 5472,9 73,98 174 

Dezembro 18 490 243,1 10636,4 103,13 239 

 

Podemos ver nesta tabela os valores máximos e mínimos medidos e a grande variância verificada 

nestes dados. 
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Resultados da krigagem linear ordinária nos diversos meses de 2001 para os dados de precipitação 

acumulada mensal 

 

 
 

Figura 27 – Janeiro/2001 

 

 
 

Figura 28 – Fevereiro/2001 
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Figura 29 – Março/2001 

 

 
 

Figura 30 – Abril/2001 
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Figura 31 – Maio/2001 

 

 
 

Figura 32 –Junho/2001 

 

 

 



 52

 
 

Figura 33 – Julho/2001 

 

 
 

Figura 34 –Agosto/2001 
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Figura 35 – Setembro/2001 

 

 
 

Figura 36 – Outubro/2001 
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Figura 37 –  Novembro/2001 

 

 
 

Figura 38 – Dezembro/2001 
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7 CONCLUSÃO 

 

A aplicação da geoestatística, linear ou não-linear, pode constituir-se em uma poderosa ferramenta a 

ser utilizada em Sistemas de Informações Geográficas. Esta metodologia apresenta uma 

característica especial, já que a krigagem analisa e modela a variabilidade ou continuidade das 

variáveis no espaço, com diversos recursos não encontrados nos métodos tradicionais de estimativas 

espaciais, e fornece os resultados em bases probabilísticas, o que é conveniente em diversas 

situações. 

 

Como dito anteriormente, a krigagem é um método estatístico que leva em consideração a posição e 

a relação entre os dados coletados. No entanto, é necessário observar a variância dos dados para 

concluir sobre os resultados da interpolação. Aos fazermos a estatística dos dados coletados, 

verificamos um desvio padrão menor nos dados da temperatura, que naqueles de precipitação. Por 

isso, levando em consideração a temperatura, apesar de o número de pontos coletados ser bem 

menor, os dados estimados têm uma proximidade muito maior do valor real. Por exemplo: no posto 

localizado na UHE Camargos, que não pôde ser considerado porque somente funcionou no início 

do ano, obtivemos os seguintes dados: 

 
UHE Camargos Valores gerados pela interpolação Valores medidos na estação remota 

Janeiro 29,94 29,37 

Fevereiro 30,91 29,09 

Março 29,52 26,43 

 

No posto de Bocaiúva, com o qual tivemos o mesmo problema, porque só funcionou no final do 

ano, pudemos obter os seguintes dados:  

 
Bocaiúva  Valores gerados pela interpolação Valores medidos na estação remota 

Outubro 28,86 29,18 

Novembro 29,30 26,88 

Dezembro 29,07 26,44 

 

Com relação aos dados de precipitação, cuja análise estatística indicou valores de desvio padrão 

bem maiores, foi retirada a estação remota de Macaia propositadamente, para que pudéssemos 
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verificar os valores estimados, da mesma maneira como fizemos com os dados de temperatura. Os 

resultados obtidos estão na tabela abaixo: 

 
Macaia Valores gerados pela interpolação Valores medidos na estação remota 

Janeiro 143,12 113 

Fevereiro 65,17 15 

Março 104,68 27 

Abril 11,16 0 

Maio 38,86 4 

Junho 0,74 0 

Julho 3,32 5 

Agosto 42,58 52 

Setembro 39,57 51 

Outubro 102,83 67 

Novembro 169,84 144 

Dezembro 308,93 355 

 

Nos meses em que a variância é maior – janeiro, março, novembro e dezembro – o erro no valor 

estimado é, também, maior. Seria o caso de utilizarmos outras modalidades da krigagem, como por 

exemplo a indicativa, onde escolhemos entre os métodos de interpolação gaussiano, esférico, 

exponencial, dentre outros. Este é um assunto interessante para um trabalho futuro que se detenha 

com maiores detalhes nos métodos de krigagem linear e não-linear, mais indicados para utilização 

com dados meteorológicos. 
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Anexo 1 -Tabela em excel com os dados de média mensal da temperatura máxima diária coletados no STH 

ESTAÇÕES   latitude longitude JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Bocaiíva           -17.07389 -43.84472 29.18 26.88 26.44

Buritizeiro -17.40417 -45.03778 32.15 34.19 32.09 32.85 29.8730.82 30.08 29.89 32.02 31.63 31.44 30.03

Carmo de Minas -22.01667 -45.08333 29.13 29.55 29.14 29.00 24.59 24.29 25.04 25.74 25.18 26.85 27.96 26.55

Felisburgo -16.66667 -40.75000 28.31 31.95 29.71 27.98 26.52 24.44 24.39 24.41 25.82 25.55 27.69 27.97

Itambacuri -18.03694 -41.59000 30.15 33.23 30.44 29.89 26.0327.85 26.26 26.06 27.06 26.49 27.88 28.33

Paracatu -17.21694 -46.86806 30.5328.52 27.79 28.73 26.36 25.30 26.33 25.41 27.71 27.15 27.62 27.01

Passos -20.71028 -46.60806 30.9629.58 29.61 29.46 26.0925.84 27.10 26.27 26.92 27.89 28.97 27.54

Prata -19.33972 -48.96472 32.0431.13 30.93 31.15 26.7927.20 29.13 29.34 31.30 30.58 30.37 25.50

Quartel Geral -19.28806 -45.57083 30.25 32.55 30.36 30.88 27.99 26.79 27.65 27.29 29.11 29.28 29.19 28.51

Salinas -16.16694 -42.30056 34.8531.12 31.96 31.46 30.41 27.45 26.65 28.92 31.28 31.25 29.84 30.90

São Roque de Minas -20.16667 -46.33333 25.64 27.09 25.49 25.31 22.27 22.21 23.07 22.43 23.95 24.86 25.67 24.45

Turmalina  -17.25000 -42.75000 29.90 32.51 30.01 30.26 28.75 26.10 26.77 27.11 29.31 29.74 28.18 29.09

UHE Camargos -21.32194 -44.61861 29.37 29.09 26.43          

UHE Machado Mineiro -15.52583 -41.51000 28.54 33.14 30.49 28.38 29.84 26.36 27.00 26.60 28.68 28.57 30.14 29.73

UHE Nova Ponte -19.13472 -47.69972 29.23 30.66 29.05 29.15 27.10 26.09 27.12 26.80 28.96 28.72 28.93 27.79

UHE São Simão -19.01889 -50.49861 32.19 33.36 32.10 33.29 28.96 27.83 30.16 31.05 32.84 32.36 31.93 30.53

UHE Três Marias -18.21389 -45.25556 31.28 33.06 30.89 31.32 28.29 27.38 28.37 28.38 30.33 30.40 30.53 30.06

Unaí -16.36722 -46.88472 30.4728.68 27.66 28.67 26.2727.56 27.23 26.77 29.21 28.16 27.93 27.09

Viçosa -20.75139 -42.85139 31.6128.69 29.72 29.21 25.23 24.38 23.88 25.21 25.13 25.72 26.86 26.16
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Anexo 2 - Tabela em excel com os dados de precipitação acumulada mensal coletados no STH 

ESTAÇÕES  Latitude Longitude JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Abadia dos Dourados -18.49083 -47.40639 53 72 245 3 39 0 0 17 32 105 283 346 

Abaixo da Barra do Rio Verde -18.06750 -50.16917 134 76 169 0 80 35 0 8 43 144 196 277 

Aiuruoca               -21.97861 -44.60111 147 104 100 35 42 0 6 28 25 168 136 191

Alpercata               -18.94889 -41.94611 3 0 3 9 19 7 0 1 44 48 276 257

Barra do Escuro               -16.26972 -45.24528 8 89 103 0 48 13 0 0 13 64 168 152

Bocaiúva               -17.07389 -43.84472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 82 121

Bom Jardim de Minas -21.94389 -44.19472 194 82 218 43 27 0 9 17 28 144 141 252 

Botelhos               -21.66000 -46.39333 192 94 178 18 60 1 0 0 69 138 236 239

Buritizeiro               -17.40417 -45.03778 57 45 66 39 44 0 0 7 13 126 217 272

Caatinga               -17.14611 -45.88361 0 49 38 9 36 6 0 28 20 86 272 64

Cachoeira do Gambá               -18.87167 -49.73889 81 55 216 46 127 7 0 6 79 100 154 117

Carmo de Minas               -22.01667 -45.08333 93 140 96 21 49 20 6 17 65 139 192 195

Coa – Belo Horizonte -19.90639 -44.06778 142 56 120 22 160 0 5 23 60 145 192 341 

Curvelo               -18.80306 -44.41111 83 24 78 0 20 0 0 21 55 78 210 159

Diamantina               -18.25056 -43.60111 142 12 63 11 39 6 4 62 24 88 175 143

Dores do Indaiá               -19.47583 -45.60556 65 56 138 29 41 0 7 1 0 10 87 88

Felisburgo               -16.66667 -40.75000 36 1 49 18 47 16 29 16 26 109 127 97

Fazenda Bonita de Baixo -16.93750 -49.09389             194 119 181 73 18 16 0 32 27 87 67 76

Fazenda Boa Vista de Goiás -17.08667 -49.67028             67 154 224 46 88 20 0 7 47 55 260 223

Fazenda Boa Vista de Minas -19.71583 -47.41306             191 137 229 0 21 0 7 5 80 41 19 21

Fazenda Campo Grande -20.62611              -44.43778 200 10 0 18 61 0 3 20 42 104 196 370

Fazenda Energética Uberaba -19.71667 -47.95222             201 179 123 19 31 0 23 53 18 85 201 201

Fazenda Laranjeiras -21.68417 -44.34861             137 52 25 0 22 0 0 0 0 53 144 283
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Anexo 2 - Tabela em excel com os dados de precipitação acumulada mensal coletados no STH – continuação 
 ESTAÇÕES Latitude Longitude JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Fazenda Meloso -19.07778 -42.87639             80 7 161 3 27 8 17 55 40 95 162 422

Fazenda Nova do Turvo -17.08056              -50.28833 8 51 91 34 43 0 4 5 7 28 66 211

Fazenda Ouro Fino -19.16917 -42.81917             11 0 129 93 14 8 3 21 41 83 261 394

Fazenda das Pedras -18.01667 -45.10583             67 63 144 22 23 0 1 8 4 88 137 114

Fazenda São Domingos -18.10333 -47.70000             108 55 249 2 47 0 0 21 58 102 153 299

Ibituruna               -21.14444 -44.74083 72 80 164 1 26 0 0 78 30 93 195 308

Iguatama               -20.17250 -45.71556 98 39 141 2 50 0 15 45 33 104 196 325

Itambacuri               -18.03694 -41.59000 18 31 68 36 27 15 7 11 8 77 298 235

Itumirim               -21.32167 -44.86944 214 61 68 0 46 0 0 34 22 109 188 399

Januária               -15.48417 -44.36722 32 28 76 6 1 0 0 0 5 109 79 233

Juiz de Fora               -21.76667 -43.35000 90 121 164 3 72 0 0 2 20 118 209 241

Macaia              -21.14417 -44.93056 15113 27 0 4 0 5 52 51 67 144 355

Madre de Deus de Minas -21.48417 -44.32722 151 88 131 21 57 0 0 22 21 130 192 336 

Major Porto               -18.70639 -46.03944 65 14 176 0 25 0 2 12 14 13 175 190

Paracatu            -17.21694 -46.86806 8287 136 32 29 1 3 0 67 78 256 285

Passos               -20.71028 -46.60806 72 73 126 24 28 0 22 62 74 78 118 197

Patos de Minas               -18.60111 -46.51750 82 58 177 45 39 0 4 70 61 89 174 208

Pirapora Ponte               -17.36833 -44.94278 102 49 128 35 58 0 0 4 19 62 166 169

Porto das Andorinhas               -19.27778 -45.28333 63 36 87 34 36 0 0 17 31 105 124 171

Porto Cavalo               -17.03111 -45.53694 8 34 88 20 47 0 0 9 49 86 315 179

Porto Indaiá               -18.70000 -45.58333 328 50 127 15 57 0 1 30 5 136 220 241

Porto Mesquita               -19.17361 -44.70250 37 27 111 6 19 0 0 101 47 132 102 249

Porto Pará               -19.28361 -45.10806 52 82 58 5 32 0 0 0 0 38 113 125

Porto dos Pereiras               -18.18250 -47.48000 0 85 168 19 52 0 0 40 44 79 127 274
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Anexo 2 - Tabela em excel com os dados de precipitação acumulada mensal coletados no STH - continuação 

 ESTAÇÕES Latitude Longitude JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Porto Tiradentes               -21.12306 -44.23333 100 58 128 1 2 0 1 73 120 95 158 226

Prata               -19.33972 -48.96472 138 88 98 84 74 0 0 7 36 110 118 268

Ponte BR 040               -18.10833 -45.46194 0 0 0 0 39 0 0 17 19 90 165 341

Ponte BR 146 -19.30389 -46.83444 174 140 215 18 36 0 14 32 63 103 332 420 

Ponte Goiás 206               -18.47583 -49.61917 18 67 36 39 22 4 0 17 116 116 50 200

Ponte Nova do Paraopeba -19.94667 -44.30333 197 75 139 14 35 0 0 32 34 103 129 273 

Ponte do Prata               -19.03139 -49.69583 173 37 143 27 86 10 0 5 16 116 20 282

Ponte do Rio Verdão -17.54389 -50.55556 143 111 189 3 37 3 0 8 25 43 17 18 

Ponte São Marcos -17.12167 -47.27000 101 47 232 12 1 0 2 66 28 83 205 266 

Ponte dos Vilelas               -20.39917 -44.62306 177 68 60 3 41 0 13 35 27 79 266 399

Quartel Geral               -19.28806 -45.57083 68 42 137 26 48 0 5 26 22 88 213 273

Ribeirão Vermelho               -21.18167 -45.05833 151 70 70 10 36 0 0 25 40 87 159 490

Salinas               -16.16694 -42.30056 26 17 59 5 27 5 0 0 10 122 55 71

SE Conselheiro Lafaiete               -20.66389 -43.82167 175 43 76 9 51 0 3 73 60 114 260 256

SE Pitangui               -19.68028 -44.89667 164 86 110 3 38 0 2 0 0 3 286 441

São Gonçalo do Rio Acima               -20.02528 -43.53917 175 23 38 7 23 1 8 13 34 116 228 340

Santo Hipólito               -18.30250 -44.22056 128 30 17 10 31 0 0 15 25 74 145 180

São Pedro da Ponte Firme -18.10667 -46.45528 137 86 100 32 3 0 27 53 21 43 13 186 

São Roque de Minas -20.16667 -46.33333 128 8 149 23 24 0 5 34 42 112 168 356 

Três Marias Jusante -18.18833 -45.25583 98 72 128 23 42 2 2 31 9 75 206 227 

Turmalina               -17.25000 -42.75000 0 0 17 0 78 26 0 6 13 94 189 109

UHE Cajuru               -20.23778 -44.75417 116 19 6 30 58 0 0 21 41 46 58 151

UHE Camargos               -21.32194 -44.61861 126 44 185 0 36 0 0 24 35 88 150 302

UHE Machado Mineiro               -15.52583 -41.51000 8 0 29 0 1 7 5 3 15 83 51 121
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Anexo 2 - Tabela em excel com os dados de precipitação acumulada mensal coletados no STH - continuação 
 ESTAÇÕES Latitude Longitude JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

UHE Nova Ponte -19.13472 -47.69972 134 77 120 22 40 0 9 32 59 88 247 378 

UHE Peti               -19.91667 -43.43333 130 25 107 13 23 4 0 16 33 115 217 318

UHE Rio de Pedras -20.25000 -43.81667 109 41 103 13 10 0 4 16 56 109 177 386 

UHE Salto Grande               -19.11056 -42.72389 47 4 143 12 10 4 21 24 36 55 63 371

UHE Salto Grande - SA -19.16500 -42.77694 39 7 0 7 19 4 6 8 22 81 140 396 

UHE São Simão -19.01889 -50.49861 187 88 174 5 85 1 0 7 69 19 150 281 

UHE Três Marias               -18.21389 -45.25556 104 72 116 1 42 1 0 23 5 22 73 188

Unaí               -16.36722 -46.88472 58 51 155 13 35 5 2 10 23 100 217 238

Vargem Alegre               -19.66667 -42.50000 60 23 100 46 26 4 19 10 23 70 250 170

Vargem Bonita               -20.34000 -46.37000 160 32 98 0 36 0 0 30 24 86 137 399

Viçosa               -20.75139 -42.85139 153 42 106 0 76 0 6 14 62 135 220 154

Várzea da Palma -17.59528 -44.71333 43 20 44 7 30 0 6 2 42 99 176 228 

Vila Urucuia               -16.13306 -45.74111 25 44 61 27 42 1 0 0 4 87 267 184
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