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PR
EF

Á
C

IO
A ciência moderna possui en-

tre suas bases o princípio de 
amostragem (SCHEAFFER 

et al., 2006). A origem da amostragem 
recai na teoria de probabilidade, a qual 
afirma que observações independentes 
(registros ou amostras) podem, em con-
junto, representar o universo amostral 
(população estudada) com um grau de 
confiabilidade calculado.

Visto a impossibilidade de examinar 
os fenômenos (variáveis) exaustiva-
mente, a amostragem visa registrar in-
formações de um grupo, a partir de um 
conjunto de amostras.

A amostragem apresenta inúmeras 
vantagens, como a obtenção de infor-
mações mais rápida e custos menores. 
Por outro lado, também apresenta uma 
visão limitada do universo amostral, e 
por isso sempre conduz a um produto 
menos exato que a realidade. A essa 
inexatidão, chama-se de erro de pre-
dição.

o balanço entre os custos do estu-
do, o universo amostral, a escala de 
trabalho e o detalhamento desejado do 
fenômeno norteia a densidade de amos-
tragem em uma área. Entretanto, o erro 

José João Lelis Leal de Souza 

Nerilson Terra Santos Elpídio

Inácio Fernandes Filho
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de predição pode ser maior que o esperado, caso essa não seja bem 
definida.

Fenômenos que apresentam elevada variabilidade no tempo ou no 
espaço demandam redes de amostragem densas, incrementando os 
custos com a amostragem e análise. Para tanto, é importante que se-
jam usadas ferramentas que auxiliem o pesquisador na definição do 
número de amostras mínimo e os locais de amostragem que melhor 
garantam a representatividade do fenômeno estudado.

Na década de 1960 surgiram as primeiras tentativas de processa-
mento informatizado de dados georreferenciados no Canadá (Co-
PPoCK e RHIND, 1991). Diversas técnicas foram desenvolvidas, 
permitindo a manipulação de bancos de dados cada vez maiores e 
operações complexas. Recentemente, observa-se a popularização 
de ferramentas de geoestatística também em softwares de geopro-
cessamento (LANDIM, 2003; RoSENBERG e ANDERSoN, 2011; 
FRĄZECK, 2001).

Diferente da estatística convencional, a geoestatística parte do 
princípio que na amostragem de uma área, os valores de uma va-
riável estudada possuem dependência espacial, ou seja, os valores 
dessa variável variam conforme a sua localização geográfica. Exem-
plificando, num estudo de teor de matéria orgânica do solo a estatís-
tica clássica pondera que os teores de matéria orgânica obtidos na 
amostragem são independentes; por sua vez, a geoestatística consi-
dera que o teor de matéria orgânica do solo de cada amostra possui 
íntima relação com sua localização espacial.

Para as ciências naturais, é certo afirmar que pontos mais próxi-
mos geograficamente possuem valores do atributo ‘x’ mais similares, 
enquanto pontos mais distantes possuem valores do atributo ‘x’ mais 
diferentes. Partindo desse princípio, a distância entre as amostras 



Manual de orientação de reamostragem de solo por geoestatística

BANCO DE SOLOS DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 7

pode predizer, com grau de confiabilidade estatístico, o valor de uma 
variável estudada (RoGERSoN, 2001).

A geoestatística altera completamente a metodologia de amostra-
gem. os métodos tradicionais de amostragem não trabalham com da-
dos que apresentam dependência espacial, pois o principal propósito 
da amostragem é evitar correlação espacial entre as amostras. Nesse 
caso, a amostragem é orientada apenas pela probabilidade de suces-
so de um fenômeno (SLoNIM, 1967). Na geoestatística, buscam-se 
justamente eventos correlacionados espacialmente, logo é ignorado 
o conceito de graus de liberdade (BURRoUGH et al., 1994). A geo-
estatística possui ênfase em mapear a distribuição espacial da popu-
lação e não em estimar um comportamento geral da variável.

o uso da dependência espacial como técnica estatística foi desen-
volvida por Daniel G. Krige na década de 1960 do século passado para 
fins de mineração. Sua aplicação em solos tornou-se mais popular com 
os estudos de agricultura de precisão (CÂMARA et al., 1998).

As últimas duas décadas são marcadas pelo crescimento da pre-
ocupação com a contaminação dos solos por atividades antrópicas, 
que por sua vez gradualmente incorporam ferramentas de geopro-
cessamento e geoestatística na análise de solos contaminados (Goo-
VAERTS, 2001; MEIRVENNE e GooVAERTS, 2001, LoUREN-
Ço e LANDIM, 2005; DELMELLE e GooVAERTS, 2009).

Em 1993, a União Internacional de Ciências Geológicas e a As-
sociação Internacional de Geoquímica e Cosmoquímica iniciaram 
um projeto de definição do geochemical baseline1 em todos os con-
tinentes (SALMINEN, 2006). Recentemente foram divulgados os 
resultados para o continente europeu (de Vos e Tarvainen, 2006). 

1 Não se trata do background geoquímico por não derivar de amostras retiradas em áreas 
não antropizadas. Numa tradução livre, corresponde ao teor de base geoquímico.
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Utilizando 807 amostras, os valores de 85 variáveis foram interpo-
lados para cinco meios: solo, sedimento de rio, água de rio, húmus e 
margem de rio. Lado et al. (2008) realizou testes geoestatísticos de 
validação da interpolação e predição do erro dos mesmos dados para 
todo o continente europeu, obtendo resultados satisfatórios (acurácia 
preditiva mínima de 45 %) para As, Ni e Pb e marginalmente satis-
fatórios (acurácia preditiva mínima de 36 %) para Cr, Cu, Hg e Zn. 
Segundo os autores, os teores mostraram associação com a litologia 
e uso do solo (LADo et al., 2008).

o Estado de Minas Gerais tem exercido esforços desde o ano de 
2009 para elaboração de um Valor de Referência de Qualidade do 
solo a nível estadual. Buscando representar a variabilidade geológi-
ca e pedológica do Estado 499 amostras de solo foram coletadas e 
analisadas. Posteriormente, buscou-se testar se a amostragem repre-
sentava a variabilidade estatística dos teores de metais e semimetais 
no solo, e se necessário definir uma segunda fase de amostragem. 
Frente essa demanda, o presente trabalho objetivou apresentar um 
método de definição da localização geográfica e do número de amos-
tras referendado por técnicas geoestatísticas.

GEOESTATÍSTICA

Princípios geoestatísticos

A geoestatística parte de dois conceitos para o estudo de uma va-
riável: a estacionariedade e a isotropia. A estacionaridade representa 
a homogeneidade da variável no espaço, e para seu estudo são usa-
das a média e a covariância entre pares de amostras (CÂMARA et 
al., 2004). Caso a média da variável entre pares de amostras vizinhas 
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seja homogênea em toda a área, a variável possui estacionaridade de 
primeira ordem. Caso a variável, além de atender o critério da estacio-
naridade de primeira ordem, tenha sua covariância dependente apenas 
da distância entre as amostras, considera-se que o fenômeno apresenta 
estacionaridade de segunda ordem.

A isotropia representa a influência da direção do vetor nos valo-
res de um fenômeno. Para facilitar o entendimento desse conceito, 
pode-se assumir que uma amostra é selecionada, e ao redor dessa é 
delimitada uma esfera com as marcações entre 0° e 360°. Em segui-
da, a amostra selecionada irá compor pares com amostras em ângulos 
diferentes. Será avaliado se amostras dispostas em ângulos diferentes 
possuem valor similar ou diferente da variável estudada em relação à 
amostra no centro da esfera. No estudo da isotropia, sequencialmente 
todas as amostras da área serão selecionadas para ficar ao centro da 
esfera. Um fenômeno é considerado isotrópico quando o padrão de va-
riabilidade espacial de um atributo não muda de acordo com a direção 
(CAMARGo et al., 2004).

Para qualquer estudo geoestatístico de uma variável, é essencial a 
mesma registrar dependência espacial. Um dos métodos para se tes-
tar a dependência espacial de um fenômeno numa área é calcular a 
correlação espacial. A correlação espacial, também denominada como 
autocorrelação, é a expressão matemática do conceito de dependência 
espacial, mensurando a relação entre distância de pares de amostras 
com a diferença de valores de uma variável entre os mesmos pares 
de amostras. Nesse cálculo são considerados pares de amostras em 
todas as direções vetoriais. Assim como o coeficiente de correlação 
da estatística clássica, o coeficiente de correlação espacial não possui 
unidade, e varia entre -1 e +1, indicando amostras com valores menos 
similares e mais similares, respectivamente (GooVAERTS, 2001).
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Figura 1. Correlograma angular dos teores de Sb no solo indicando a existência de aniso-
tropia.

Pode-se também associar a análise da correlação espacial e iso-
tropia. Para tanto, o cálculo do coeficiente de correlação espacial 
as amostras são discriminadas de acordo com a direção vetorial en-
tre elas, avaliando se há ângulos nos quais a dependência espacial 
é mais ou menos forte. Esse registro pode ser realizado através de 
ferramentas como o Correlograma Angular (Figura 1). No caso de 
uma variável apresentar isotropia, o correlograma indicará valores 
de autocorrelação estritamente similares em todas as direções, for-
mando uma esfera. No caso de uma variável anisotrópica, o círculo 
aproxima-se de uma elipse, indicando uma direção na qual os valo-
res de autocorrelação são maiores.

Grande parte dos modelos matemáticos parte da premissa que o 
atributo estudado é isotrópico, portanto quando a variável estudada 
manifesta anisotropia, buscam-se funções que não dependam apenas 
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da distância entre os eventos para predição dos valores de uma va-
riável.

Além da isotropia, é importante avaliar a existência de tendência 
na distribuição espacial dos dados. A tendência reflete uma influência 
externa de um componente sobre outra variável, podendo ser detec-
tada em todos os eventos no espaço amostral. Por exemplo, pode-se 
observar que o teor de contaminantes no solo em uma área industrial 
pode registrar uma tendência de incremento na direção Sul, condicio-
nados pela direção do vento que concentra os aerossóis emitidos pelas 
indústrias ao Sul.

Assim como a anisotropia, a tendência pode ser registrada em uma 
análise exploratória dos dados e deve ser tratada antes da interpolação 
dos dados.

Modelagem geoestatística e krigagem

A modelagem geoestatística fundamenta-se na relação entre a dis-
tância geográfica e a variância dos valores de um fenômeno estuda-
do (VIEIRA, 2000). Considere um espaço amostral Z, com diversos 
eventos amostrados xij(1, 2, 3...), nos quais a variável W foi mensurada 
nas coordenadas i e j (Figura 2).

os eventos xij1 e xij2 estão separados por uma distância h12. o valor 
de W em cada evento é diferente. Ao confeccionar um gráfico bidi-
mensional de dispersão dos dados, sendo o eixo X distância entre 
eventos, e o eixo Y semivariância2 do valor da variável W,o ponto no 
gráfico representa a distância e semivariância entre o par de eventos 
xij1 e xij2 (Figura 3). Quando se registram todas as possíveis combina-

2 A semivariância trata-se da variância de valores de um fenômeno entre duas amotras, 
dividido por 2.
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ções entre pares de eventos em Z, o gráfico reflete o comportamento 
espacial de W em Z. Esse gráfico, chamado de semivariograma, é 
utilizado para a interpolação geoestatatística. Para predição do valor 
de W em uma localidade xij qualquer, o modelo confere pesos aos 
eventos em função de suas respectivas distâncias.

o semivariograma é uma das ferramentas que registra a existên-
cia ou não de dependência espacial. Caso a nuvem de pontos no 
semivariograma indique uma relação positiva entre distância e se-
mivariância, registra-se uma correlação espacial, ou autocorrelação 
positiva da variável W. Caso o aumento dos valores de h entre pares 

Figura 2. Exemplo de uma área de estudo Z.

Figura 3. Semivariograma dos eventos registrados na área de estudo Z.
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de eventos seja simultâneo a uma redução da semivariância de W, a 
autocorrelação espacial é negativa. Por fim, caso não seja possível 
identificar nenhum padrão da nuvem de pontos, considera-se que a 
variável W possui distribuição espacial aleatória (VIEIRA, 2000).

Três parâmetros de extrema importância são identificáveis em um 
semivariograma (Figura 3). o alcance (a), ou originalmente range, re-
gistra a distância máxima entre pares de eventos que o modelo ajustado 
permite explicar a semivariância dos valores de W. A partir de distân-
cias maiores que a registrada pelo range, é aceito que os eventos não 
são correlacionados espacialmente. Esse parâmetro registra o valor de 
distância entre amostras a partir da qual não há dependência espacial 
da variável W. o patamar (b), em inglês sill, é o valor de semivariância 
entre amostras correspondente à distância do range. Representa um 
valor de semivariância entre amostras a partir do qual o modelo ajus-
tado não explica. Por último, o efeito pepita (c), denominado também 
como nugget effect, é o valor de semivariância registrado a uma dis-
tância h = 0. Por problemas de erro de amostragem ou de variabilidade 
ao acaso registra-se nesse ponto um valor diferente de zero. Trata-se 
de um valor de distância entre pares de amostras que o modelo não 
consegue explicar a variabilidade de W (VIEIRA, 2000).

Diversos modelos matemáticos foram desenvolvidos para o ajuste 
dos dados em um semivariograma (GOOVAERTS, 1997). A definição 
do modelo de semivariograma melhor ajustado à variabilidade espa-
cial dos dados é realizada segundo quatro parâmetros relacionados à 
distribuição dos erros de predição: o erro médio padronizado, a raiz 
quadrada média ponderada do erro, o erro padrão da média e a raiz 
quadrada média do erro padronizado. Mais adequado é o modelo quão 
mais próximo forem os valores dos parâmetros de ‘0’, com exceção 
para o último que deve ser mais próximo de ‘1’ (FRĄCZEK, 2001).



BANCO DE SOLOS DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS14

Manual de orientação de reamostragem de solo por geoestatística

Krigagem é um termo genérico adotado para designar uma família 
de algoritmos de regressão não quadráticos (oLIVER e WEBSTER, 
1990). Esses algoritmos são variações de um modelo de regressão 
linear, associando o valor de uma variável numa posição com seu 
datum geográfico. Mais comumente utilizada, a krigagem ordinária 
é um modelo que considera que flutuações locais influenciam a mé-
dia de uma variável ao longo da área estudada, portanto essa não é 
conhecida, ainda que seja constante (GooVAERTS, 1997).

A partir do ajuste do semivariograma aos dados, a krigagem inter-
pola os valores de uma variável qualquer, a partir de um modelo de 
semivariograma que tenta reproduzir a relação de distância entre as 
amostras e a semivariância dos valores da variável.

Em estudos com mais de uma variável, a co-krigagem torna-se 
possível. Segundo sugestões de Goovaerts (1997), a co-krigagem 
deve ser reservada para interpolação de variáveis não analisadas em 
todas as amostras. Entre as variáveis com maior densidade de pon-
tos analisados, deve-se escolher aquela que apresenta correlação no 
padrão espacial verificada pelo semivariograma cruzado, e que apre-
sentaram valores de coeficiente de correlação de Pearson significati-
vos pelo teste t de Student.

A fim de evitar problemas de interpolação derivados da diferença 
de escala das variáveis, recomenda-se na co-krigagem a padroniza-
ção dos valores (GooVAERTS, 1997). Como a interpolação inde-
pende dos valores absolutos dos eventos no espaço, mas sim da vari-
ância entre eles, não se registram efeitos deletérios na predição.

Uma amostra em particular pode não ser representativa do uni-
verso ou população em estudo. o erro inerente pode ser minimizado 
usando métodos estatísticos para definir a coleta, mas sua quantifi-
cação é necessária. Logo, tão importante quanto a interpolação dos 



Manual de orientação de reamostragem de solo por geoestatística

BANCO DE SOLOS DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 15

valores em áreas não amostradas, é a elaboração de mapas de erro de 
predição ponderado pela variabilidade espacial, que indicam o grau 
de confiabilidade da predição na área (SOARES, 2000).

AMOSTRAGEM

A amostragem pode ser segmentada em duas fases, conforme 
conhecimento prévio da área. No caso de uma área onde não se 
possuem dados georeferrenciados da variável estudada em esca-
la adequada, executa-se uma primeira campanha de amostragem. 
Nesse caso, é importante que o pesquisador consiga representar as 
características dominantes no ambiente, conforme as recomenda-
ções de Abrahão e Marques (2012).

Quando já são disponíveis resultados analíticos de amostras ge-
orreferenciadas, como produto de uma primeira campanha de amos-
tragem, é realizada uma avaliação da necessidade de uma segunda 
fase de amostragem, buscando aumentar a representatividade do 
conjunto de amostras frente o universo amostral, e aperfeiçoar o 
registro da variabilidade espacial das variáveis. Esse é justamente 
um ponto chave e problemático dos estudos estatísticos, pois são 
escassos os indicadores que podem sugerir a representatividade da 
amostragem frente à variabilidade de uma área.

o erro de predição do modelo matemático, como fruto do ajuste 
do modelo à heterogeneidade espacial da variável, pode ser defi-
nido como critério para mensuração da representatividade da área 
pela amostragem. Para tanto, o primeiro passo é mensurar o erro 
de predição do banco de dados produzido pela primeira fase da 
amostragem. Em seguida, deve-se avaliar a percentagem da área 
em estudo com valores de erro de predição altos. Se a percentagem 
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é alta, definem-se áreas prioritárias para amostragem, e por fim é 
mensurada a redução de percentagem de área com valor de erro de 
predição alto com a segunda fase de amostragem.

Criação do banco de dados

Para realizar tais passos é necessário inicialmente criar o banco 
de dados. Com esta finalidade, organiza-se uma tabela, na qual as co-
lunas contêm as coordenadas geográficas de cada ponto amostrado e 
o respectivo valor de cada uma das variáveis estudadas. Para fins de 
tratamento geoestatístico do banco de dados, recomenda-se que seja 
utilizado um sistema de coordenadas métrico.

o arquivo criado pode ser criado em qualquer editor de planilhas. 
Pode-se usar, por exemplo, o software Microsoft Office Excel 2010. 
Nesse software, é possível criar a tabela (Figura 4). Posteriormente, 
devem ser salvas as edições do banco de dados (Figura5).

Georeferrenciamento do Banco de Dados

Uma vez criado o banco de dados, é possível iniciar as análises 
geoestatísticas. Por conveniência, os próximos passos serão transcri-
tos utilizando o pacote ArcGis 10. No software ESRI® ArcMap™ 
versão 10.0 o primeiro passo é habilitar o uso da pasta com o banco 
de dados (Figura 6). Em seguida, a tabela recém-criada, em formato 
‘xlsx’, deve ser adicionada a View do ArcMap (Figura 7).

É necessário informar quais colunas correspondem às dimensões 
X e Y e qual o sistema de coordenadas geográficas utilizado (Figura 
8). Posteriormente, o arquivo deve ser convertido no formato Shape-
file (.shp) (Figura 9) e salvo nesse formato (Figura 10).
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Figura 4. Criação e armazenamento do banco de dados em ambiente Microsoft Office Ex-
cel. os passos para a criação do banco de dados são: 1. Clique na opção Arquivo na barra do 
menu principal. 2. Clique em Novo. 3. Clique em Banco de Dados em branco.

Figura 5. Armazenamento do banco de dados. Os passos para armazenamento das edições 
do banco de dados são: 1. Clique em Arquivo no menu principal. Clique em Salvar. 2. Es-
colha o formato de origem do banco de dados como ‘Pasta de trabalho do Excel’. 3. Defina 
o local onde o arquivo será salvo. 4. Clique em Concluir.
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Figura 6. Habilitação de uso de pasta no ArcMap™ versão 10.0. os passos para habilitar 
uma pasta no ArcMap™ versão 10.0. são: 1. Clique em Add Data. 2. Clique em Connect to 
Folder. 3. Selecione a pasta que contém o arquivo de banco de dados. 4. Clique em OK.
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Figura 7. Adição do banco de dados no ArcMap™ versão 10.0. os passos para incluir o 
arquivo de banco de dados são: 1. Com a janela Add Data aberta, clique no arquivo ‘xlsx’ 
do banco de dados. 2. Clique em Add.
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Figura 8. Escolha das colunas das dimensões X e Y e escolha do sistema de coordenadas.
Os passos para definição das colunas e do sistema de coordenadas são: 1. Clique com o 
botão direito do mouse sobre o arquivo referente à planilha de dados na Table of Contents.
Clique em Display XY Data. 2. Defina quais as colunas se referem às dimensões X e Y. 3. 
Defina qual o sistema de coordenadas do arquivo. 4.Clique em OK.
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Figura 9. Conversão do banco de dados em formato Shapefile. 1. Clique com o botão direito 
do mouse sobre o arquivo de pontos recém-criado disposto na Table of Contents. 2. Posicio-
ne o cursor do mouse sobre a aba Data. Clique em Export Data....
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Figura 10. Definição do nome e do local do arquivo shapefile. Os passos para definição do 
nome e local do arquivo são: 1. Defina o nome e local do arquivo. 2. Clique em OK.
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Análises exploratórias

Prévia à análise geoestatística do banco de dados é necessária re-
alizar a análise exploratória das variáveis do banco de dados. Tal 
análise objetiva fornecer maior conhecimento sobre a variabilidade 
espacial do atributo estudado e definir os parâmetros mais adequa-
dos para a krigagem (GooVAERTS, 1997; RoSENBERG e AN-
DERSoN, 2011).

As primeiras análises consistem em avaliar a existência de de-
pendência espacial, premissa para qualquer análise geoestatística, e 
isotropia. Para tanto, será usado o software livre PASSaGE® (Ro-
SENBERG e ANDERSoN, 2011).Para tanto, o banco de dados em 
formato ‘xlsx’ deve ser convertido em texto (Figura 11). Em seguida, 
importa-se a matriz de dados (Figura 12) e as coordenadas (Figura 
13) para o ambiente PASSaGE 2.
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Figura 11. Conversão do arquivo Excel do banco de dados em formato texto. os passos para 
conversão do arquivo são: 1. Com o arquivo do banco de dados aberto no Microsoft Office 
Excel, clique em Arquivo e Salvar como. 2. Certifique-se de definir como local a mesma 
pasta onde estão os arquivos trabalhados. 3. Ajuste como tipo de arquivo o formato Texto 
formatado (separado por espaço). 4. Clique em Salvar.
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Em seguida devem ser criadas as matrizes de distância entre os 
pontos (Figura 14) e de classes de pontos (Figura 15). Para avaliar a 
existência de dependência espacial dever ser elaborado um correlo-
grama (Figura 16).

O correlograma é um gráfico bidimensional, que mostra a relação 
entre distância geográfica entre amostras e valor do coeficiente Mo-
ran I (Figura 17). Valores de coeficiente próximos de +1 indicam va-
lores da variável estudada similares, enquanto valores próximos de 
-1 indicam valores da variável dissimilares (GooVAERTS, 2001).

Se o gráfico indica que amostras próximas possuem valores posi-
tivos de coeficiente de Moran I, e amostras distantes possuem valo-
res negativos de coeficiente de Moran I, sugere-se que as amostras 
mais próximas geograficamente possuem valores da variável em 
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Figura 12. Importação do banco de dados para o software PASSaGE 2. os passos para im-
portação dos dados são: 1. Após abrir o software PASSaGE 2, clique no ícone do programa. 
Clique em Load Data. Selecione o arquivo em formato de texto criado na Figura 11. 2. 
Selecione Rectangular Matrix entre as opções de tipo de arquivo. 3. Defina a primeira linha 
como os títulos das colunas habilitando a caixa Contains Column Headings. 4. Habilite 
apenas as colunas referentes aos dados das amostras, ou seja, excluindo as coordenadas e 
colunas de texto. 5. Defina o nome ao arquivo como ‘Matriz’. 6. Clique em OK.

1

2 3 4

5

6

estudo mais similares, e que as amostras distantes geograficamente 
possuem valores mais dissimilares.

o correlograma é omnidirecional, ou seja, é confeccionado consi-
derando amostras em todas as direções. Entretanto, a autocorrelação 
espacial pode ser maior em direções específicas. Nesse caso, há ani-
sotropia na distribuição dos dados. Para testar a isotropia elabora-se 
um correlograma angular (Figura 18).

A interpretação do correlograma angular é feita pela forma que 
os pontos com valores de correlação de Moran I em diferentes 
direções (Figura 19) assumem ao serem unidos por uma linha. Se 
o correlograma angular indicar uma forma circular, então os valo-
res de correlação em todas as direções são similar e há isotropia. 
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Figura 13. Importação das coordenadas dos dados para o software PASSaGE 2. os passos 
para importação das coordenadas são: 1. Após abrir o software PASSaGE 2, clique em no 
ícone do programa. Clique em Load Data. Selecione o arquivo em formato de texto criado 
na Figura 11. 2. Selecione Rectangular Matrix entre as opções de tipo de arquivo. 3. Defina a 
primeira linha como os títulos das colunas habilitando a caixa Contains Column Headings. 4. 
Habilite apenas as colunas referentes aos dados das amostras, ou seja, excluindo as coordena-
das e colunas de texto. 5. Defina o nome do arquivo como ‘Coordenadas’. 6. Clique em OK.
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Figura 14. Criação da matriz de distância entre amostras. Os passos para criar a matriz de 
distância são: 1. Clique em Create no menu principal. 2. Clique em Distance/Angles for 
coordinates. 3. Clique em OK.
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Figura 15. Criação das classes de valores. os passos para criar as classes de valores são: 
1. Clique em Create no menu principal. 2. Clique em Distance Classes. 3. Clique em Set 
Number of Observations. 4. Clique em Save.
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Figura 16. Criação do correlograma. os passos para criar o correlograma são: 1. Clique em 
Analysis 2 no menu principal. 2. Clique em Correlograms. Clique na opção Correlograms. 
3. Defina a distribuição como ‘Normal’. 4. Habilite as variáveis que se desejam avaliar a 
dependência espacial. 5. Clique em OK.
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Figura 17. Correlograma dos teores de Al.
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Figura 18. Criação do correlograma angular. os passos para criar o correlograma são: 1. 
Clique em Analysis2 no menu principal. 2. Clique em Anisotropy. Clique em Angular cor-
relation. 3. Habilite as variáveis que se desejam avaliar a dependência espacial. 4. Clique 
em OK.

Se o correlograma assume uma feição elipsoidal, há direções em 
que o valore de correlação de Moran I é maior, e consequente-
mente há anisotropia na distribuição dos dados. Todos os modelos 
geoestatístico são confeccionados para casos isotrópicos, logo é 
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Figura 19. Correlograma angular de Al.

importante avaliar a existência de anisotropia para seu posterior 
tratamento.

os arquivos trabalhados e produzidos através do software PAS-
SaGE 2 podem ser salvos, para acesso no futuro (Figura 20). Cor-
relogramas e correlogramas angulares devem ser salvos para cada 
variável analisada (Figura 21).

Uma vez registrado o padrão de distribuição espacial dos dados, 
deve-se checar a normalidade dos dados e existência de tendência na 
distribuição geográfica dos mesmos. Tais análises são realizadas no 
software Arc Map versão 10.0. o primeiro passo é habilitar o pacote 
de ferramentas Geostatistical Analyst (Figura 22).

o primeiro teste da análise exploratória realizado no Arc Map 
10.0 busca avaliar a distribuição dos valores da variável. Para isso a 
análise é habilitada (Figura 23) e a variável escolhida (Figura 24).
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Figura 20. Armazenamento dos dados produzidos pelo PASSaGE 2. os passos para armaze-
nar os dados produzidos são: 1. Clique com o botão direito sobre a área do gráfico. 2. Clique 
em Save Graph. Defina o local e nome do arquivo.
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Figura 21. Armazenamento de gráfico de correlograma. Os passos para armazenar os dados 
produzidos são: 1. Clique no ícone do programa. 2. Clique em Save Workspace. Defina o 
local e nome do arquivo.
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Figura 22. Habilitação da ferramenta Geostatistical Analyst. os passos para habilitar o pa-
cote são: 1. No ambiente ArcMap 10.0, clique em Customize no menu principal. Clique em 
Toolbars. 2. Clique em Geostatistical Analysis.
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Figura 23. Habilitação da análise Normal QQ Plot. os passos para habilitar essa análise 
são: 1. Clique em Geostatistical Analyst. Clique em Explore Data. 2. Clique em Normal 
QQ Plot.
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Figura 24. Seleção da ferramenta Normal QQ Plot. Os passos para a elaboração de um gráfico 
de normalidade são: 1. Escolha o arquivo shape do Banco de dados a ser utilizado. 2. Escolha 
a variável a ser analisada. 3. Defina qual opção de transformação dos valores da variável me-
lhor adequa a distribuição dos dados à linha que representa uma distribuição normal.

Em seguida, a estacionariedade deve ser testada. Para tanto, pri-
meiro deve-se habilitar a análise de Mapa Voronoi (Figura 25). De-
pois, escolhe-se a variável a ser testada (Figura 26).

Uma vez registrado o padrão de distribuição espacial dos dados, 
deve-se checar a existência de tendência nos dados. Tal análise é re-
alizada com a ferramenta Trend Analysis (Figura 27 e Figura 28).

Pela forma da linha se detecta qual o grau da equação para remo-
ção da tendência. Linhas retas indicam equações de primeiro grau, 
parábolas indicam equações de segundo grau. 

Mapa de erro de predição ponderado pela variabilidade espacial

Com o fim das análises exploratórias, parte-se para as análises 
geoestatística propriamente ditas. Utilizando o pacote de ferramen-
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Figura 26. Confecção do Mapa Voronoi. os passos para confecção do Mapa Voronoi são: 1. 
Defina o arquivo shape com o banco de dados. 2. Defina a variável a ser analisada.
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Figura 25. Habilitação da ferramenta Voroni Map. 1. Clique em Geostatistical Analyst. 
Clique em Explore Data. 2. Clique em Voronoi Map.
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Figura 27. Seleção da ferramenta Trend Analysis. os passos para habilitar a ferramenta 
Trend Analysis são: 1. Clique em Geostatistical Analyst. Clique em Explore Data. 2. Clique 
em Trend Analysis.
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Figura 28. Análise de tendência do banco de dados. 1. Selecione o arquivo do banco de da-
dos. 2. Selecione a variável a ser estudada. 3. Desabilite as opções ‘Projected data’, ‘Sticks’ 
e ‘Input data points’. 4. Arraste a barra para movimentar o gráfico no eixo longitudinal de 
forma a permitir melhor visualização. Retorne a opção ‘Rotate’ para Locations. 5. Use a 
linha verde para avaliar a existência de tendência no eixo N-S e a linha azul para avaliar a 
existência de tendência no eixo o-E. 
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tas Geostatistical Analysis será elaborado um semivariograma expe-
rimental, que permitirá em sequência a krigagem ordinária das vari-
áveis para toda a área de estudo. o semivariograma deve ser ajustado 
a partir dos resultados das análises exploratórias.

O primeiro passo é definir o método a ser utilizado para a interpo-
lação dos valores da variável em estudo (Figura 29 e Figura 30). Para 
tanto, deve-se avaliar os modelos de semivariograma para promover 
a mais acurada estimativa da variável estudada no espaço (Figura 31, 
Figura 32 e Figura 33).

Baseado nos menores valores dos parâmetros de predição de erro 
é escolhido o método e o modelo geoestatistíco (Figura 33). Em se-
guida elabora-se o mapa de erro padrão da predição (Figura 34).

Valor de erro tolerável

Tão importante como confeccionar o mapa de erro padronizado 
de predição é mensurar qual faixa de valores de erro pode ser consi-
derada alta demais a ponto de conferir elevada incerteza na predição. 
Essa mensuração carece de instrumentalização.

o valor de alcance do semivariograma experimental é considerado o 
limite do poder de explicação do modelo matemático (GooVAERTS, 
1997). Em outras palavras, o modelo geoestatístico não possui poder 
explicativo sobre a variabilidade, e consequentemente pelo erro de pre-
dição, registrada a distâncias superiores ao valor de alcance do semiva-
riograma. Logo, o valor do alcance pode ser utilizado como delimitador 
do erro aceitável de interpolação geoestatística (FRĄCZEK, 2001).

Para tanto, o mapa de erro de predição deve ser convertido em 
formato raster e vector (Figura 35). Com essa ação, o software cria 
intervalos de valores de erro padronizado de predição. Em seguida, 
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Figura 29. Definição do método geoestatístico utilizado. Os passos para definição do méto-
do a ser utilizado são: 1. Clique em Launch Geoestatistical Analysis Wizard. 2. Clique em 
Kriging/Cokriging em Geostatistical methods. 3. Certifique-se que o arquivo selecionado é 
o banco de dados georeferrenciado. 4. Defina a variável a ser manipulada nos procedimen-
tos geoestatísticos. 5. Clique em Next.
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Figura 30. Definição do tipo de krigagem e ajuste inicial do semivariograma. Os passos 
para definição do tipo de krigagem são: 1. Definir a Krigagem Ordinária como tipo de 
krigagem a ser realizada. 2. Definir a superfície de saída como Prediction Standard Error 
Map. 3. Definir o tipo de transformação necessário para o banco de dados conforme resul-
tado da análise de normalidade. 4. Definir o grau da equação matemática para remoção de 
tendência, caso tenha sido constatada. 5. Clique em Next.
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Figura 31. Modelos disponíveis e parâmetros geoestatísticos. Os passos para ajuste do se-
mivariograma são: 1. Escolha um modelo teórico. 2. Ajustar a existência ou não de aniso-
tropia, conforme o resultado do correlograma angular. 3. Clique em Next.
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Figura 32. Análise de variabilidade da vizinhança e atribuição de peso. os passos para ajus-
te do semivariograma são: 1. Definir o número máximo e mínimo de vizinhos considerados. 
2. Clique em Next.
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Figura 33. Registro dos parâmetros de erro. Os passos para definição do melhor modelo 
de semivariograma são: 1. Registre ou exporte a tabela com os resultados dos parâmetros 
de erro predito. Clique em <Back e volte à tela correspondente à Figura 31. Teste todos os 
modelos teóricos e escolha o que registrar menores valores de erro de predição. Deve-se 
registrar o valor dos parâmetros do semivariograma experimental (alcance, efeito pepita e 
patamar) de cada modelo testado. 2. Uma vez escolhido o modelo, clique em Finish.

Figura 34. Mapa de erro padronização de predição.
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é criada uma circunferência (buffer) ao redor de cada ponto amostral 
com raio igual ao valor do alcance obtido no semivariograma expe-
rimental utilizado (Figura 36). Essa superfície representa a faixa de 
confiabilidade do modelo.

Para definir qual valor de erro da predição corresponde ao erro li-
mite do poder explicativo da krigagem, o buffer deve ser sobreposto 
ao mapa de erro de predição (Figura 37). Em seguida, calcula-se a 
área total correspondente a cada intervalo de valores de erro padro-
nizado de predição (Figura 38 e Figura 39). o valor de erro de predi-
ção que cobre maior porcentagem da área do buffer é considerado o 
limite de erro aceitável (FRĄCZEK, 2001). O valor com maior área 
pode ser identificado pela tabela do arquivo (Figura 40).

Figura 35.Conversão do mapa de erro de predição no formato raster e vetor. os passos para 
conversão do mapa de erro padronizado de predição são: 1. Clique com o botão direito do 
mouse sobre o arquivo recém-criado do mapa de erro de predição. Posicione o ponteiro do 
mouse sobre a opção Data. 2. Clique em Export to Raster. Defina um nome para o arquivo 
formato GRID. 3. Repita o passo nº 1. Clique em Export to Vector. Certifique-se deixar 
a opção Filled countour na aba Countor Type. Defina um nome para o arquivo formato 
Shapefile.
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Figura 36. Definição da faixa de confiabilidade estatística do modelo matemático utilizado. 
Os passos para definição da faixa de confiabilidade estatística são: 1. Clicar em ArcToolBox 
na barra de ferramentas padrão. 2. Clique na Aba Analysis Tools, em seguida em Proximity, 
e finalmente um duplo clique em Buffer. 3. Definir o arquivo de pontos amostrais na caixa 
Input Features. 4. Definir nome e local do arquivo buffer que será criado na caixa Output 
Feature Class. 5. Inserir o valor de range ou alcance registrado pelo semivariograma expe-
rimental como raio do buffer na caixa Buffer distance. 6. Definir All na caixa Dissolve Type 
para que as superfícies criadas sejam unidas onde se sobreporem. 7. Clique em OK.
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É considerado como valor de erro tolerável para o mapa de erro 
padronizado de predição o maior valor dentro do intervalo, com 
maior área dentro das faixas de confiabilidade estatística. Qualquer 
valor de erro de predição acima do valor de erro tolerável é conside-
rável prejudicial à predição.

o passo seguinte é visualizar a distribuição espacial de valores 
de erro padronização de predição acima do valor de erro tolerável. 
Também é importante mensurar a percentagem de área total em estu-
do que possui valor de erro de predição acima do erro tolerável, para 
avaliar a necessidade de reamostragem.

Para isso, serão criadas três classes conforme o valor de erro de 
predição (Figura 41). A primeira classe compreende as áreas com 
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Figura 37. Cruzamento entre o buffer criado e o mapa de erro de predição. os passos para cru-
zamento do mapa de erro e da faixa de confiança são: 1. Clique em ArcToolBox na barra de fer-
ramentas padrão. 2. Clique em Analysis Tools, em seguida em Extract, e finalmente um duplo 
clique em Clip. 3. Insira o arquivo de mapa de erro de predição em formato Shapefile. 4. Insira 
o arquivo de buffer. 5. Defina o nome e local do arquivo que será criado. 6. Clique em OK.
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Figura 38. Criação de uma coluna para cálculo da área dos intervalos de valor de erro de 
predição. os passos criação da coluna são: 1. Clique com o botão direito sobre o arquivo 
recém-criado localizado em Table of Contents. Clique em Open Theme Table. 2. Clique 
em Table Option no menu da tabela, e em seguida em Add Field. 3. Nomeie a nova coluna 
como ‘Area_km’. 4. Defina o tipo como Double. 5. Defina oito casas de precisão e quatro 
casas de escala. 6. Clique em OK.
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Figura 39. Cálculo da área por faixa de valor de erro de predição. Os passos para definição 
do valor limite de erro aceitável são: 1. Clique com o botão direito sobre o título da nova 
coluna. Clique em Calculate Geometry. 2. Certifique-se que a opção Area esteja em Pro-
perty. 3. Defina a unidade como square kilometers. 4. Clique em OK.
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Figura 40. Identificação do intervalo de valores de erro de predição com maior área dentro 
da faixa de confiabilidade estatística. Os passos para definição do valor limite de erro acei-
tável são: 1. Clique com o botão direito sobre o título da coluna Area_km. 2. Disponha os 
valores de área em ordem decrescente clicando em Sort Descending. Registre o valor de 
maior erro de predição explicado pelo modelo geoestatístico.
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valor de erro abaixo do tolerável, e será definida como Classe 0; a 
segunda classe compreenderá as áreas com erro de predição baixo, 
porém acima do tolerável, e será identificada como Classe 1; a ter-
ceira classe compreenderá as áreas com erro de predição alto e acima 
do tolerável, identificada como Classe 2. Sugere-se que os valores de 
erro 50 % mais altos que não são explicados pelo modelo geoestatís-
tico componham a Classe 2 (Figura 42 e Figura 43).

o próximo passo é converter o arquivo de classes de erro de formato 
GRID para formato vetorial (Figura 44), permitindo mensurar a área 
geográfica percentual de cada classe perante a área total em estudo.

Algumas das manchas de erro podem ser localizadas fora da área 
de estudo. Logo, é necessário que sejam cruzados os limites da área 
de estudo e as manchas de erro (Figura 45), para que sejam conside-
radas apenas as manchas dentro da interseção entre essas. Posterior-
mente, será contabilizada a superfície em porcentagem referente à 
área total em estudo que registra erro de predição superior ao limite 
tolerável (Figura 46 e Figura 47).

No último passo foi calculada a área de cada fragmento de classe. 
o próximo passo é calcular a área de todos os fragmentos juntos de 

Figura 41. Relação em valores de erro de predição e classes de erro.
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Figura 42. Criação de classes de valor de erro de predição. Os passos para definição do va-
lor limite de erro aceitável são: 1. Clique em Arc Tool Box na barra de ferramentas principal. 
2. Clique em Spatial Analyst Tools, em Reclass, e finalmente em Reclassify. 3. Defina o 
arquivo do mapa de erro em formato GRID, criado na Figura 35, na caixa Input raster. 4. 
Clique em Classify. 5. Defina o número ‘3’ na caixa Classes. 6. Escolha a opção Manual 
entre as opções de classificação. 7. Na caixa Break Values insira como primeiro limite o va-
lor de erro máximo obtido no passo nº 2 da Figura 40. 8. o terceiro limite deve ser mantido, 
pois corresponde ao valor de erro máximo. 9. Divida o valor numérico do terceiro limite por 
dois. Insira o valor do quociente como segundo limite. 10. Clique em OK.
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acordo com a classe que pertencem. Para isso, pode-se exportar a 
tabela para o ambiente Excel (Figura 48).

o próximo passo consiste em manipular os dados da tabela. Para tanto, 
abra o arquivo salvo na Figura 48 no Microsoft Excel Office. Agora, os 
fragmentos podem ser postos em ordem crescente de acordo com o núme-
ro da classe correspondente (Figura 49) e suas áreas somadas (Figura 50).

Reamostragem

Estudos de geoestatística indicam que se a área de erro acima do 
tolerável (classes 1 e 2 somadas) cobre 50 % ou mais da área total 
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Figura 43. Identificação das classes de erro. Os passos para definição do valor limite de erro 
aceitável são: 1. Certifique-se que os valores de erro abaixo do tolerável sejam identificados 
com valor ‘0’, os valores de erro baixo e acima do tolerável sejam identificados com valor 
‘1’, e os valores de erro alto e acima do tolerável sejam identificados com valor ‘2’. 2. De-
fina o nome e local do arquivo que será criado na caixa Output raster. 3. Certifique-se de 
manter a caixa Change Missing Values desabilitada. 4. Clique em OK.
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Figura 44. Conversão do arquivo GRID em formato vetorial. os passos para conversão do 
arquivo GRID são: 1. Clique em Arc Toolbox no menu. 2. Clique em Conversion Tools. 
Clique em From Raster. Por fim, clique em Raster to Polygon. 3. Defina o arquivo GRID de 
classes de erro criado na Figura 43 na opção Input File. 4. Defina o local e nome do arquivo 
vetorial a ser criado. 5. Clique em OK.
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Figura 45. Cruzamento dos limites da área de estudo com as áreas de erro acima do tolerá-
vel. os passos para cruzamento das classes com os limites da área de estudo são: 1. Clique 
em Arc Tool Box na barra de ferramentas principal. 2. Clique em Analysis Tools, em Extract, 
e finalmente em Clip. 3. Defina o arquivo com as áreas de erro acima do tolerável na caixa 
Input Features. 4. Defina o arquivo vetor de limite da área de estudo na caixa Clip Features. 
5. Defina o nome e local do arquivo que será criado. 6. Clique em OK.
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de estudo, é necessária uma nova amostragem (HENGL, 2007). De 
acordo com a escala do estudo e a variável estudada, o limite de erro 
aceitável pode ser mais exigente.

Caso seja identificada a necessidade de reamostragem, devem ser 
definidos os locais para coleta. Garantir a representatividade e reduzir os 
custos de amostragem são questões importantes na reamostragem. Sen-
do assim, o princípio norteador da definição de novas áreas para coleta é 
o erro padrão de predição da krigagem ponderado pela variabilidade es-
pacial. As classes 1 e 2 podem ser definidas como áreas de interesse para 
reamostragem, e as áreas que possuem valores de erro de predição de 
classe 2 podem ser consideradas áreas prioritárias para reamostragem.

No caso de um estudo que contemple diversas variáveis, as áreas 
prioritárias para reamostragem podem ser definidas conforme o erro 



BANCO DE SOLOS DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS44

Manual de orientação de reamostragem de solo por geoestatística

Figura 46. Criação da coluna de Área para as classes de erro. os passos para criação da 
coluna de área são: 1. Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo criado na Figura 
45 localizado em Table of Contents. Clique em Open Attribute Table. 2. Clique em Table 
Options. Cliquem em Add Field.... 3. Defina o nome do campo como ‘Area_km’. 4. Defina 
‘Double’ na aba Type. 5. Defina oito casas na aba Scale (número total de casas antes e após 
a vírgula). 6. Defina quatro casas na aba Precision (número de casas decimais). Se necessá-
rio, altere esses valores conforme as dimensões da área de estudo. 7. Clique em OK.
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Figura 47. Cálculo da área dos fragmentos de classes de erro de predição. os passos para cál-
culo da área de cada classe de erro são: 1. Na tabela do arquivo, clique com o botão direito do 
mouse sobre o nome da coluna Area_km. Clique em Calculate Geometry. 2. Certifique-se de 
defina area na aba Property. 3. Defina a unidade como square kilometers. 4. Clique em OK.
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Figura 48. Exportação da tabela com área das classes de erro. os passos para exportar a 
tabela são: 1. Clique em Table Option. Clique em Export. 2. Selecione o nome e local do 
arquivo a ser salvo. 3. Defina o formato do arquivo como DBF IV. 4. Clique em Save.
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Figura 49. Organização dos fragmentos de classes de erro em função de sua identificação.
Os passos para editar a tabela são: 1. Clique em Classificar e Filtrar no menu. Clique em 
Personalizar classificação. 2. Selecione a coluna GRIDCODE na opção Classificar por:. 
3. Clique em OK.
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Figura 50. Cálculo da área das classes de erro. os passos para calculo da área são: 1. Se-
lecione a célula ao lado do fim de uma classe de erro. 2. Insira o comando: ‘=SOMA(’. 
3. Selecione as linhas referentes à área daquela classe. Insira o comando: ‘)’. Pressione 
ENTER no teclado.
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de predição de todas as variáveis, aumentando assim a eficiência da 
reamostragem. Nesse caso assim, definem-se como áreas prioritárias 
para a amostragem os locais de classe 2 para duas ou mais variáveis. 
Tal procedimento é feito somando as classes de erro de predição 
(Figura 51).

o arquivo produzido indica um valor para cada pixel. Quanto 
maior o valor do pixel, mais áreas prioritárias coincidem naquele 
pixel e, consequentemente, maior o ganho estatístico para a reamos-
tragem ao abranger o ponto. Esse arquivo pode ser convertido em 
formato vetorial (Figura 52), para posterior cruzamento com os limi-
tes da área de estudo (Figura 53).

Uma vez definidas as áreas prioritárias para amostragem a per-
gunta é: qual o número de amostras suficientes para reduzir o erro 
de predição a valores toleráveis? Para responder essa pergunta é ne-
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cessário mensurar a redução do erro padronizado de predição com a 
simulação de coleta de novas amostras.

Para tanto, deve-se criar um arquivo contendo os pontos com 
amostras já coletadas e locais sugeridos para compor uma segunda 
fase da amostragem (Figura 54).

Em seguida, habilita-se a ferramenta de edição do software (Fi-
gura 55).

Logo, devem ser acrescentados no arquivo os pontos que irão 
compor a segunda fase da amostragem nos pixels com maior ganho 
do poder explicativo (Figura 56).

Definidas as coordenadas dos pontos para amostragem, o próxi-
mo passo é estimar o ganho no poder explicativo do modelo geoesta-
tístico pelo acréscimo de novos pontos de coleta. Para tanto, primei-

Figura 51. Cruzamento das áreas prioritárias para reamostragem em estudo de múltiplas 
variáveis. os passos para cruzamento das classes de erro para diversas variáveis são: 1. 
Clique em Arc Tool Box na barra de ferramentas principal. 2. Clique em Spatial Analysis 
Tools. Clique em Map Algebra. Clique em Raster Calculator. 3. Selecione os arquivos 
raster que representam os mapas de erro classificado de cada variável produzidos conforme 
os procedimentos das Figura 42 e Figura 43. 4. Intercale o símbolo ‘+’ entre os arquivos. 5. 
Defina o nome e local do arquivo que será criado. 6. Clique em OK.
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Figura 52. Conversão do arquivo GRID de soma das classes de erros entre todas as variáveis 
estudadas. os passos para conversão do arquivo GRID em vetorial são: 1. Clique em Arc 
Toolbox no menu. 2. Clique em Conversion tools. Clique em From Raster. Por fim, clique em 
Raster to Polygon. 3. Defina o arquivo GRID de soma das classes de erro gerado na Figura 51 
na caixa Input File. 4. Defina o nome e local do arquivo a ser gerado. 5. Clique em OK.
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Figura 53. Cruzamento da soma de classes de erro de todas as variáveis com os limites da 
área de estudo. os passos para cruzamento são: 1. Clique em Arc Toolbox no menu. 2. Cli-
que em Analysis Tools. Clique em Extract. Por fim, clique em Clip. 3. Selecione o arquivo 
de soma de classes criado na Figura 52. 4. Selecione o arquivo com os limites da área de 
estudo. 5. Clique em OK.
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Figura 54. Criação do arquivo de pontos para amostragem segundo pixel com maior ganho 
de poder explicativo. os passos para criar o arquivo são: 1. Clique com o botão direito do 
mouse no arquivo de pontos com o banco de dados das amostras já coletadas em Table of 
Contents. 2. Posicione o cursor sobre Data. Clique em Export Data. Defina o nome e local 
que será criado. 
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Figura 55. Habilitação da ferramenta de edição de arquivos. os passos habilitar a ferramen-
ta de edição são: 1. Clique em Customize no menu principal. Clique em Toolbars. 2. Clique 
em Editor.
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Figura 56. Definição das coordenadas destinadas a segunda fase da amostragem. Os passos 
definir as coordenadas dos novos pontos são: 1. Clique em Editor. Clique em Start Editing.
Selecione o arquivo de pontos para reamostragem recém-criado. Clique em OK. 2. Clique 
em Point dentro da caixa Construction Tools. 3. Clique sobre os pixels nas áreas de maior 
ganho de poder explicativo. Sugere-se definir os pontos ao centro das áreas. 4. Após defi-
nição de todos os pontos que irão compor a segunda fase de amostragem, clique em Editor. 
Clique em Salve Editing. Clique em Stop Editing.
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ro deve-se confeccionar o mapa de predição da variável estudada, 
seguindo os mesmos parâmetros utilizados para elaboração do mapa 
de erro de predição (Figura 57).

Esse arquivo será usado para extrair os prováveis valores da va-
riável estudada, ou das variáveis estudas, para os pontos de reamos-
tragem. Individualmente, o valor da variável estudada é registrada, e 
inserida na tabela do arquivo de pontos (Figura 35).

Com o banco de dados das amostras coletadas e os pontos defini-
dos para reamostragem far-se-á um novo mapa de erro de predição, 
registrando novamente os parâmetros obtidos com o modelo (Figuras 
31 a 33). Tal qual realizado anteriormente, deve ser definido o valor 
de erro aceitável, e mapear as áreas com erro acima do tolerável. A 
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área de valor de erro acima do tolerável deve ser reduzida abaixo de 
50 % da área total em estudo. Caso contrário, devem ser estimadas 
novas coordenadas para amostragem, e repetidas as etapas de atri-
buição do valor da variável e de elaboração do mapa de erro, até que 
a soma de áreas de valor de erro acima do tolerável seja inferior a 50 
%. Merece ressalva que o valor de uma variável nos pontos que irão 
compor a segunda fase de amostragem deve sempre ser obtido atra-
vés do mapa de krigagem resultante das amostradas já coletadas.

Definido o número e local de pontos para a segunda fase de amos-
tragem o próximo passo é a coleta propriamente dita. No campo a 
amostragem deve ser realizada em coordenadas geográficas mais 
próximas possíveis das coordenadas dos pontos sugeridos pela mo-
delagem geoestatística, seguindo também as orientações de Abrahão 
e Marques (2012).

Figura 57. Mapa de predição por krigagem ordinária de uma das variáveis estudadas. os 
passos para habilitar a ferramenta de edição são: 1. Clique com o botão direito sobre o 
arquivo original de mapa de erro de predição da variável estudada, gerado na Figura 34. 2. 
Clique na opção Change output to Prediction.
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Figura 58. Notação dos valores das variáveis estudadas nos pontos sugeridos para reamos-
tragem. 1. Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo de pontos recém-criado no 
Table of Contents. Clique em Open Theme Table. 2. Clique em Customize no menu. Clique 
em Editor. Clique em Editor. Clique em Start Editing. Selecione o arquivo criado na Fi-
gura 56. 3. Clique em Identify. 4. Defina o mapa de predição da variável estudada na caixa 
Identify from. 5. Clique com o botão direito do mouse sobre a primeira linha na tabela do 
arquivo de pontos. Aperte ‘Z’ no teclado. 6. Clique com o cursor sobre o ponto selecionado 
na View. 7. Registre o valor da variável na tabela. Repita o procedimento para todos os 
pontos definidos para reamostragem. 8. Clique em Editor. Clique em Save Editing. Clique 
em Stop Editing.
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