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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUÇÃO 
 
 O Sistema GeoVisual é constituído por 12 programas dirigidos à solução de 
problemas em geoestatística, cujas aplicações não se restringem mais somente à 
geologia e mineração, mas também em meio ambiente, hidrogeologia, geotecnia, 
oceanografia e agricultura de precisão. O GeoVisual foi totalmente escrito em 

linguagem DELPHI 5 para computadores com sistemas operacionais Windows 95/98 

ou NT/XP. Este sistema resulta da experiência acumulada ao longo de mais de 25 
anos em desenvolvimento de programas de computador, bem como na sua aplicação 
em análise de dados geológicos. A versão 2.1 representa uma evolução em relação à 
anterior. Nesta versão foram introduzidos mecanismos que impedem erros provocados 
pelo usuário, por exemplo, tentar prosseguir sem abrir um arquivo, etc. Além disso, 
esta versão oferece novos métodos de interpolação de dados, tais como: inverso da 
distância, equações multiquádricas e vizinho mais próximo, além da krigagem ordinária. 
Muitas das modificações introduzidas nesta versão resultaram de sugestões feitas por 
alunos, treinandos e profissionais que utilizaram a versão anterior. Esta é a grande 
vantagem de um sistema totalmente nacional em que se tem o domínio do código 
fonte. 
 O GeoVisual foi desenvolvido com o objetivo de suportar as atividades práticas 
das disciplinas de graduação e de pós-graduação em geoestatística aplicada, 
ministradas no Instituto de Geociências – USP, pois a experiência mostrou que mais 
importante que o aluno aprender a usar um sistema é ter acesso ao mesmo após o 
aprendizado. Isso aconteceu com muitos dos sistemas comerciais em geoestatística 
aplicada, disponíveis na USP, porém nem sempre nas empresas do setor de geologia e 
mineração. Além disso, os sistemas comerciais não têm uma preocupação didática, ou 
seja, mostrar passo a passo as operações envolvidas em geoestatística. Por exemplo, 
tais programas não permitem visualizar resultados intermediários, como os pesos da 
krigagem ordinária e amostras utilizadas para que o usuário possa verificá-los, antes de 
prosseguir com a análise dos resultados da estimativa. Nesse sentido, o GeoVisual 
apresenta feições inéditas dentre os programas existentes, pois permite realizar uma 
análise completa dos dados, pesos calculados e resultados obtidos. Além disso, todos 
os programas de interpolação e co-estimativas trazem incorporados módulos para 
determinação automática de fronteiras convexas em 2D e 3D. Outra característica do 
GeoVisual é a facilidade de utilização, pois todas as ferramentas de análise de 
resultados estão integradas nos próprios programas. Por fim, os resultados gráficos 
podem ser salvos em arquivos compatíveis com o sistema Windows (enhanced meta 
file ou Windows meta file) e depois recuperados em outros programas como o MS 
Word, Corel Draw, etc. 
 O Sistema GeoVisual só pode ser executado em computadores com sistemas 
operacionais Windows 95/98 ou superior. Além disso, necessita de um espaço em 
disco rígido de no mínimo 5 MB para o processamento, caso contrário o sistema 
operacional poderá travar o seu computador. 
 
 
1.1  O Sistema GeoVisual 
 
 Os programas do GeoVisual só podem ser acessados através de um 
gerenciador, conforme mostra a Figura 1. 
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Figura 1: Programa gerenciador GeoVisual. 

 
 Na barra de menu encontram-se as seguintes opções: Licenciado, Configuração 
regional, Direitos autorais e Treinamento profissional.  
 A opção Licenciado fornece os dados do usuário autorizado, conforme exemplo 
da Figura 2. 
 

 
Figura 2: Janela mostrando os dados do licenciado GeoVisual. 

 
 A opção seguinte apresenta uma nota sobre a configuração regional do seu 
computador (Figura 3). É importante saber que o GeoVisual trabalha com dados no 
sistema decimal inglês (separador decimal através de ponto). A utilização do sistema 
decimal brasileiro (vírgula como separador decimal) causará erros de processamento 
incontroláveis pelo sistema e de conseqüências imprevisíveis.  
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Figura 3: Janela mostrando aviso sobre a configuração regional do computador. 

 
 
 Em seguida, tem-se na barra de menu algumas informações sobre a Lei de 
Direitos Autorais (Figura 4). 

 
Figura 4: Nota sobre a Lei de Direitos Autorais. 

 
 Por fim, a janela seguinte mostra a restrição de uso para fins de treinamento 
profissional (Figura 5). Obviamente, as restrições aplicam-se somente às licenças 
acadêmicas individuais. Ou seja, o profissional que adquirir uma cópia acadêmica não 
poderá utilizá-la para outros fins que não o seu próprio aperfeiçoamento. 
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Figura 5: Restrições para treinamento profissional. 

 
 O conjunto de programas do GeoVisual pode ser subdivido em três grupos: 
 

a) análise estatística e composite; 
b) análise geoestatística e validação cruzada; 
c) interpolação e (co)-estimativas. 

 
 
 

Análise estatística e composite 

 
- COMPOSITE 
- STATBASE 
- REGRESS 

 
O programa COMPOSITE permite fazer a regularização de amostras de furos de 

sonda verticais ou inclinados em intervalos regulares (altura das bancadas). A análise 
estatística é feita no STATBASE. Este programa permite calcular rapidamente as 
estatísticas e desenhar histogramas e curvas acumulativas em escala de probabilidade 
aritmética ou em log-probabilidade aritmética. REGRESS é o programa básico para 
desenhar diagrama de dispersão entre duas variáveis e calcular a reta dos mínimos 
quadrados, bem como outras formas de regressão, tais como exponencial, potencial, 
parabólica e cúbica. 
 

Análise geoestatística e validação cruzada 

 
- VARCOM 
- VARGRID 
- MODVARG 
- CROSSV2D 
- CROSSV3D 
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VARCOM é o programa básico para cálculo de variogramas experimentais em 
2D ou 3D, para dados com distribuição irregular. Para dados com distribuição regular 
(desde que sejam gerados pelo Sistema GeoVisual), o sistema disponibiliza o 
programa VARGRID. Os dados dos variogramas experimentais são lidos 
automaticamente pelo programa MODVARG que permite fazer a modelagem interativa 
do variograma. CROSSV2D e CROSSV3D permitem fazer as validações cruzadas em 
2D ou 3D, respectivamente, para aferir a modelagem dos variogramas experimentais. 
Além disso, estes programas permitem testar a correlação espacial dos dados usando 
outros três métodos de interpolação: inverso da distância, equações multiquádricas e 
vizinho mais próximo. 
 

Interpolação e (co)-estimativas 

 
- GLOBAL2D 
- COKRIGE2 
- ORDKRIG2 
- ORDKRIG3 

 
O GeoVisual oferece um conjunto de programas para interpolação e estimativas. 

O programa GLOBAL2D permite fazer uma análise da distribuição espacial dos dados, 
através dos métodos globais de interpolação (superfície de tendência, triangulação de 
Delaunay, equações multiquádricas e inverso da distância). COKRIGE2 é o programa 
para cálculo de co-estimativas pelo método da cokrigagem ordinária para dados em 
2D. ORDKRIG2 é o programa para krigagem ordinária 2D de ponto e de bloco. 
ORDKRIG3 é o programa para krigagem ordinária 3D. Estes dois últimos programas 
oferecem, além da krigagem ordinária, três outros métodos de interpolação: inverso da 
distância, equações multiquádricas e vizinho mais próximo. 

Todos estes programas recebem um arquivo de entrada no formato Geo-Eas, 
bem como o arquivo do modelo de variograma criado pelo programa MODVARG. Os 
arquivos de parâmetros são criados automaticamente pelos programas. Uma vez 
criado, o arquivo de parâmetros é constantemente atualizado toda vez que o usuário 
entrar com o arquivo de dados correspondente.  
 
 
1.2  Entrada de dados 
 
 O formato de entrada de dados do sistema Geo-Eas (Englund & Sparks, 1988) 
foi adotado para os programas do GeoVisual, pois a sua forma de identificação das 
colunas do arquivo, permite armazenar e recuperar facilmente os dados gravados. 
Além disso, o arquivo é gravado no formato ASC II (texto do MS-DOS). Arquivos em 
ASC II podem ser lidos em qualquer programa de edição de textos, evitando assim que 
sejam exclusivos do sistema GeoVisual. Um arquivo no formato Geo-Eas pode ser 
subdivido em duas partes:  
 

a) cabeçalho: contendo uma linha com o título (informações sobre o arquivo de 
dados), na segunda linha informa-se o número de colunas (ncol) do arquivo, a 
qual é seguida por ncol linhas com o nome das variáveis;  

b) b) matriz de dados: os dados são organizados em uma matriz onde as colunas 
representam as ncol variáveis e as linhas as amostras. É importante lembrar que 
todos os elementos desta matriz devem estar preenchidos com valores 
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numéricos, mesmo que a informação não esteja disponível (codificar como –
99.00 para dado não disponível). Além disso, não é permitido deixar linhas em 
branco entre amostras ou após as amostras. A Figura 6 ilustra um típico arquivo 
Geo-Eas. 

 
EXEMPLO DE ARQUIVO NO FORMATO GEO-EAS – GeoVisual. 

5 

Coord. X 

Coord. Y 

Cota 

Variável 1 

Variável 2 

400.23 1545.66 420.12 50.33 1.25 

380.99 1634.22 390.90 -99.0 -99.0 

... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... 

568.66 1222.33 345.33 56.00 1.88 

 
Figura 6: Exemplo de arquivo no formato GEO-EAS, entrada padrão do GeoVisual. 
 
 Observe-se no exemplo de arquivo da Figura 6 que a amostra na cota 390.90 
não foi analisada e, portanto, os campos correspondentes às variáveis 1 e 2 aparecem 
preenchidos com o valor –99.00. Este valor indica que a variável não existe e será 
desconsiderado automaticamente por todos os programas do GeoVisual. 
 Ainda com relação à entrada de dados, todos os programas do GeoVisual estão 
padronizados para fazer a seleção do arquivo de dados, usando os comandos 
ARQUIVO – ABRIR e depois usando a caixa de diálogo do Windows, como mostra a 
Figura 7. 
 

 
Figura 7: Seleção do arquivo de dados, através da caixa de diálogo do Windows. 

 
 
1.3 Gravação de arquivos no GeoVisual 
 

O Sistema GeoVisual recebe arquivos de entrada no formato Geo-Eas e 
conforme o programa gera uma série de outros arquivos: parâmetros, fronteira convexa 
e resultados.  
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À exceção do STATBASE e do REGRESS, todos os outros programas do 
GeoVisual geram arquivos de parâmetros, os quais basicamente servem como 
memória de um determinado processamento, armazenando todos os parâmetros 
utilizados. Assim, é possível reproduzir um determinado resultado repetindo-se o 
processamento sem alterar os parâmetros.  

Todos os arquivos de resultados são gravados no formato Geo-Eas, exceto os 
resultados dos programas VARCOM, VARGRID e MODVARG. 

A Tabela 1 apresenta a lista de todos os arquivos gerados pelo Sistema 
GeoVisual. 
 

Tabela 1: Arquivos de entrada e arquivos gravados pelo Sistema GeoVisual. 
 

Programa Entrada Parâmetro Fronteira Resultado 

STATBASE *.* (1) - - - 

REGRESS *.* (1) - - - 

COMPOSITE *.* (2) *.PCS - *.CMP (1) 
*.NRG (1) 

VARCOM *.* (1) *.PVR - *.VAR 

VARGRID *.* (3) *.PVG - *.VAR 

MODVARG *.VAR - - *.MOD 

CROSSV2D *.* (1) + *.MOD *.XV2 - *.XK2 

CROSSV3D *.* (1) + *.MOD *.XV3 - *.XK3 

GLOBAL2D *.* (1) *.GK2 *.CVX *.GL2 (3) 

COKRIGE2 *.* (1) + *.MOD *.CK2 *.CVX *.KK2 (3) 

ORDKRIG2 *.* (1) + *.MOD *.BK2 *.CVX *.KO2 (3) 

ORDKRIG3 *.* (1) + *.MOD *.OK3 *.001 a *.00n *.KO3 (3) 
(1) – Arquivo de entrada no formato Geo-Eas. 
(2) – Arquivo de entrada de furos no formato Geo-Eas/GeoVisual. 
(3) – Arquivo de saída de malha regular no formato Geo-Eas. 
 
  
1.4  Saídas gráficas do GeoVisual 
 

Os desenhos do GeoVisual são gravados em meta-arquivos compatíveis com a 
maioria dos programas que rodam sob plataformas Windows. Estes arquivos são 
vetoriais e, portanto, exportam todas as características dos desenhos para os 
programas Windows. Devido às diferenças existentes entre as plataformas Windows 
95/98 para o Windows NT/2000/XP, os meta-arquivos são gerados respectivamente 
como Enhanced Meta File (EMF) ou Windows Meta File (WMF). A extensão dos 
arquivos é única e padronizada como *.EMF. O tipo de meta-arquivo gráfico gerado 
pelo sistema é totalmente transparente ao usuário, pois o sistema GeoVisual faz o 
reconhecimento automático do sistema operacional do computador. Em todos os 
programas do GeoVisual, no canto inferior esquerdo da janela de leitura do arquivo de 
entrada, há uma caixa de edição preenchida com o sistema operacional em uso (Figura 
8).  
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Figura 8: Janela de leitura do arquivo de entrada mostrando a caixa de edição 
preenchida com o sistema operacional do computador. 
 

A gravação de saída gráfica em formato vetorial é necessária, pois o GeoVisual 
não permite a impressão direta dos desenhos. Todos os desenhos do GeoVisual são 
gravados inicialmente numa janela gráfica, como, por exemplo, o da Figura 8. Nesta 
janela sempre estarão disponíveis quatro botões: RETORNAR – LIMPAR – GRID – 
(COPIAR). Na realidade este último botão estará desabilitado até o usuário proceder à 
delimitação da figura como será explicada em seguida. Além destes botões, as 
coordenadas X e Y do desenho podem ser obtidas através do movimento do mouse. 
As coordenadas X e Y do gráfico são mostradas na linha de título (azul). Quase todos 
os programas do GeoVisual permitem o acesso às coordenadas do gráfico.  

Assim, para COPIAR o trecho do desenho para gravação do arquivo é 
necessário delimitá-lo com o mouse, clicando com o botão direito no canto superior 
esquerdo, segurando e arrastando até o canto inferior direito e soltando. Ao soltar o 
botão aparecerá um quadro desenhado em linha azul que poderá ser copiado. Note-se 
que o botão COPIAR fica habilitado automaticamente após a delimitação do desenho. 
O botão GRID desenha uma grade de 1 x 1 cm em toda a extensão da tela. Esta grade 
serve para orientar o usuário a delimitar uma área constante, útil quando se trata do 
mesmo tipo de gráfico e que deve ser exportado com o mesmo tamanho. A Figura 9 
mostra o enquadramento do desenho com a grade sobreposta. 
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Figura 8: Janela gráfica mostrando o desenho para ser copiado. 

 
 

 
Figura 9: Enquadramento do desenho em azul. Somente a parte dentro do quadro azul 
poderá ser copiado. 
 
 Observe-se que ao clicar em GRID, as coordenadas X e Y passam a apresentar 
valores inteiros em cm, para orientar o recorte do desenho. 
 O botão LIMPAR apaga o enquadramento e a grade, caso não tenha sido 
adequado. Neste caso, deve-se repetir o procedimento de enquadrar o desenho com o 
mouse. A cada vez que o botão GRID é acionado, a cor da grade muda conforme um 
padrão interno de cores. 
 Assim, ao COPIAR o desenho uma nova janela é apresentada, onde estão 
disponíveis os botões RETORNAR – DESENHAR. Clicando em DESENHAR o 
desenho é gravado com o nome fornecido na caixa de edição e o desenho é mostrado 
para o usuário (Figura 10), juntamente com um aviso que o arquivo foi gravado com 
sucesso (Figura 11). Sem este aviso, o arquivo ainda não estará disponível. 

O nome do arquivo para gravação do desenho pode ser alterado pelo usuário. 
Porém, se o nome sugerido não tiver a extensão ‘.EMF’, o programa emitirá uma 
mensagem de erro (Figura 12). 
 Existe também uma outra opção para geração de saídas gráficas com elementos 
móveis. O elemento móvel corresponde a uma parte do gráfico que pode ser movida 
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antes da gravação do meta-arquivo. Esta opção está disponível somente para 
computadores instalados com a plataforma Windows 95/98. Para sistemas 
operacionais Windows NT/2000/XP esta opção estará desabilitada. No GeoVisual, os 
programas que apresentam esta opção são: CROSSV3D, ORDKRIG3, REGRESS e 
STATBASE. Apenas a título de ilustração, a Figura 13 apresenta uma saída gráfica do 
programa ORDKRIG3 contendo um elemento móvel (o quadro em azul indica a área 
selecionada para ser copiada). 
 

 
Figura 10: Desenho gravado como meta-arquivo (Esferic1.EMF). 

 
 

 
Figura 11: Aviso do GeoVisual com a mensagem que o meta-arquivo foi gravado com 
sucesso. 
 
 

 
Figura 12: Mensagem de erro gerada ao sugerir nome de arquivo com extensão 
diferente de ‘.EMF’. 
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Figura 13: Exemplo de saída gráfica do programa ORDKRIG3 contendo elemento 
móvel (círculo de localização do observador). 
 
 Ao COPIAR o quadro selecionado, o desenho é mostrado automaticamente na 
janela seguinte (em plataformas Windows 95/98) ou o desenho só pode ser mostrado 
clicando-se no botão DESENHAR (Windows NT/XP). No primeiro caso, o elemento 
móvel pode ser movimentado para qualquer parte do desenho (Figura 14) e assim 
clicar em DESENHAR para gravar a configuração final. Por outro lado, no caso de 
plataformas Windows NT/XP, o desenho só poderá ser visualizado clicando-se no 
botão DESENHAR, que fará a gravação do arquivo (*.EMF). 

 
Figura 14: Desenho mostrando a posição final do elemento móvel e, portanto, para 
gravação do meta-arquivo gráfico (opção DESENHAR). 
 
 
1.5  Inserindo meta-arquivos gráficos 
 
 Em linhas gerais, os meta-arquivos gráficos são gravados como explicado 
anteriormente. O nome sugerido do arquivo gráfico é sempre colocado na caixa de 
edição entre os botões RETORNAR e DESENHAR, que poderá ser alterado pelo 
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usuário, desde que permaneça com a extensão (.emf). Este arquivo poderá ser 
importado como arquivo gráfico por qualquer programa compatível com o Windows, 
como, por exemplo, Microsoft Word, CorelDraw, etc. Apenas a título de ilustração, 
dentro de um documento Microsoft Word, escolha a opção INSERIR – FIGURA – DO 
ARQUIVO e escolher o arquivo tucson2.EMF (Figura 15), o que resultará na figura 
inserida, como neste documento, apresentada na Figura 16. 
 

 
Figura 15: A opção INSERIR – FIGURA – DO ARQUIVO do Programa Microsoft 

Word. 
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Figura 16: Figura inserida no documento usando a opção de INSERIR – FIGURA DO 

ARQUIVO, usando o programa Microsoft Word. 
 
 
1.6  Personalizando gráficos no GeoVisual 
 

O GeoVisual oferece a possibilidade de personalização de gráficos, seja pela 
escolha da cor do bloco (opção disponível para ORDKRIG3), pela escolha do padrão 
de cores para representação de intervalos de valores, bem como pela seleção do 
símbolo, tamanho e cor do símbolo. A Figura 17 apresenta um exemplo de 
personalização de gráfico do programa ORDKRIG3. A descrição será feita usando o 
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exemplo do ORDKRIG3, pois é a que contempla maior leque de opções, sem prejuízo 
dos demais programas que seguem o mesmo padrão. 
 É importante observar que o GeoVisual sempre oferece uma sugestão inicial 
(default) para estas opções, bastando assim clicar em PROSSEGUIR. Contudo, se o 
usuário quiser personalizar seus próprios gráficos, deve proceder como segue. A 
primeira opção é a escolha da cor do bloco de número 4, pois os três primeiros são 
sugeridos pelo programa. Para escolher basta movimentar as barras R (vermelho), G 
(verde) e B (azul) até que se chegue a composição de cor desejada indicada no painel 
ao lado da barra ESCOLHER COR DO BLOCO. O próximo passo é a escolha das 
cores do padrão 4, pois as outras 3 já são fornecidas pelo programa. Para fazer isso se 
recomenda proceder sempre com o número de cores do espectro igual a 10, ao invés 
de 19. Nesse caso, ao escolher 19, as cores intermediárias são interpoladas 
automaticamente. Porém, nada impede do usuário entrar com as 19 cores. O processo 
é exatamente o mesmo, como foi descrito anteriormente. Nesse caso, após a 
movimentação das barras RGB, deve-se clicar em ADICIONAR e assim 
sucessivamente até ENCERRAR o procedimento. 
 As três caixas a seguir permitem que se escolha a COR DO BLOCO, 
ESPECTRO DE CORES e TAMANHO DA FONTE. A caixa MEMO1 não está 
disponível ao usuário. Em seguida, pode-se escolher o símbolo, cor e tamanho. 
 Os programas do GeoVisual permitem a escolha de símbolos pelo usuário, a 
partir de um conjunto de 13 diferentes símbolos, os quais podem ser de 4 tamanhos 
diferentes (6, 10, 14 e 18) conforme se pode verificar na Figura 18. 
 

 
Figura 17: Opções de personalização de gráficos do programa ORDKRIG3. 
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Figura 18: Símbolos disponíveis no GeoVisual. 

 
 As cores dos elementos gráficos podem ser selecionadas pelo usuário, entre 
uma das 15 cores padrão (Figura 19). 
 

1: BLACK 2: MAROON 3: GREEN 4: OLIVE 5: NAVY

6: PURPLE 7: TEAL 8: GRAY 9: SILVER 10: RED

11: LIME 12: YELLOW 13: BLUE 14: FUCHSIA 15: ACQUA

 
Figura 19: Cores padrão disponíveis no GeoVisual para símbolos, cores de linhas e 
barras do histograma. 
 
 
1.7  Conjuntos de dados 
 
 Vários conjuntos de dados estão sendo disponibilizados, juntamente com o 
Sistema GeoVisual, para que possam ser utilizados como exemplos de aplicação dos 
programas. 
 

- Arquivo CP62.PRN: contém os dados de um furo inclinado para utilização no 
programa COMPOSITE; 

 
- Arquivo SR33.TXT: contém os dados de um furo inclinado com desvio para 

utilização no programa COMPOSITE; 
 

- Arquivo STAT2D.PRN: contém dados para análise estatística; 
 

- Esferic1.dat: contém dados para análise geoestatística e cálculos de estimativas 
em 2D; 
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- Arquivo IMAGEM2D.TXT: contém dados de uma malha regular de 42 x 48 nós 
para análise geoestatística, como imagem de referência (Figura 20). Este 
arquivo pede o arquivo de parâmetros denominado IMAGEM2D.BK2. 

 
- Arquivo DADOS2D.TXT: contém dados para análise geoestatística e exercícios 

de estimativa em 2D, conforme o mapa de localização de pontos da Figura 21. 
Este arquivo foi gerado por amostragem aleatória estratificada da imagem de 
referência. 

 
- Arquivo TUCSON2.DAT: contém dados para análise geoestatística e exercícios 

de estimativa em 3D; 
 

- BANC1452.PRN: contém dados para análise geoestatística e exercícios de co-
krigagem ordinária. 
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Figura 20: Imagem do conjunto de referência (Arquivo IMAGEM2D.TXT). 
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Figura 21: Mapa de localização de pontos do arquivo DADOS2D.TXT. 

 
 
 
1.8  Notificação de direitos autorais 
 
 O GeoVisual foi desenvolvido com o objetivo precípuo de auxiliar o ensino de 
geoestatística aplicada a alunos de graduação e de pós-graduação, bem como para 
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fins de treinamento profissional. O sistema GeoVisual é oferecido em três versões: 
demonstração, acadêmica e profissional. 
 A licença demonstração (DEMO) permite o uso do GeoVisual de forma restrita, 
porém suficiente para o ensino de geoestatística. Esta licença acompanhará (sem 
custos), um livro de geoestatística prática que se encontra em elaboração. 
 A licença acadêmica (ACAD) é oferecida em duas modalidades: individual e 
institucional. A licença acadêmica individual pode ser utilizada para fins de treinamento 
acadêmico ou profissional, sendo vedada a sua utilização comercial sem a prévia e 
expressa autorização do Autor. A licença acadêmica institucional é dirigida às 
instituições de ensino superior para apoiar o ensino e pesquisa na área de 
geoestatística aplicada. Esta licença permite a instalação dos sistema em até 20 
computadores simultaneamente.  
 A licença profissional (PROF) é destinada a empresas e institutos de pesquisa 
para utilização comercial plena do sistema. Estas licenças serão cadastradas 
individualmente para o profissional autorizado ou para a empresa, sendo vedada a sua 
instalação simultânea em mais de um computador. 
 A restrição de uso, dependendo da versão considerada, estará presente na 
página de abertura de todos os programas do sistema. Além disso, os programas que 
fazem uso das rotinas GSLIB trazem também uma notificação da Universidade de 
Stanford (EUA). A Figura 22 mostra a página de notificação de direitos autorais 
apresentada na abertura do programa CROSSV2D. 
 

 
Figura 22: Página de notificação de direitos autorais, exemplo do Programa 
CROSSV2D. 
 
 
1.9  Posicionamento das janelas na tela do seu computador 
 
 O posicionamento da janela depende da configuração de vídeo do seu 
computador e, portanto, nem sempre as janelas do GeoVisual são colocadas em 
posições ideais no seu monitor. A primeira página de cada programa do GeoVisual a 
ser exibida será sempre a página amarela (exemplo da Figura 22), que poderá ser 
movimentada (com o auxílio do mouse) para a melhor posição dentro da área do 
monitor. Assim, todas as demais páginas que forem criadas pelo GeoVisual serão 
posicionadas automaticamente sobre a primeira página. 
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CAPÍTULO 2 
 

ANÁLISE ESTATÍSTICA E REGULARIZAÇÃO DE AMOSTRAS 
 
 Os programas deste módulo permitem fazer a preparação dos dados de logs de 
furos (regularizados ou não), deixando-os compatíveis com o formato Geo-Eas. Se os 
dados já estiverem neste formato, os programas STATBASE e REGRESS permitem 
fazer uma análise estatística básica dos dados disponíveis antes da análise 
geoestatística. O GeoVisual proporciona o programa COMPOSITE para regularização 
de amostras de furos de sonda verticais ou inclinados, estes com ou sem desvios. 
 
 
2.1  Regularização de amostras de furos de sonda 
 
 Embora a amostragem ao longo dos furos de sonda tenha sido feita a intervalos 
regulares, os intervalos não correspondem exatamente à altura das bancadas, por 
diversas razões. A principal delas é a topografia da superfície do terreno, que faz com 
que as amostras fiquem localizadas em cotas diferentes. O programa COMPOSITE 
permite fazer a regularização de amostras de furos verticais ou inclinados, com ou sem 
desvios.  
 
 
2.1.1  Furos sem desvios 
 

A entrada de dados do programa COMPOSITE, para furos sem desvios, segue a 
mesma padronização do formato Geo-Eas, porém como se trata de furos a matriz de 
dados é um pouco diferente como se pode verificar no exemplo seguinte (Figura 23). 
 
Furo CP-62 Capanema 

4 

De 

Para 

Fe 

SiO2 

CP- 62       44874.160 66704.630 1475.680 93.43 210 30 

0.00         4.20    -99.000      -99.000       

4.20         10.40   59.900       1.290         

10.40        16.40   56.790       1.180         

16.40        21.40   63.590       1.000         

21.40        26.40   62.140       2.030         

26.40        29.72   62.920       2.390         

29.72        33.40   54.030       15.100        

33.40        40.40   51.510       18.000        

40.40        47.20   48.970       25.430        

47.20        54.00   46.530       29.110        

54.00        60.70   36.700       41.790        

60.70        67.40   40.040       38.950        

67.40        74.10   42.940       34.520        

74.10        80.90   38.470       41.280        

80.90        87.70   42.750       35.540        

87.70        93.43   38.990       37.600        
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Figura 23: Arquivo de entrada de furo sem desvio para o programa COMPOSITE. 
 
 O cabeçalho do arquivo segue exatamente o formato Geo-Eas. Antes da matriz 
de dados, verifica-se uma linha contendo as seguintes informações, independente do 
número de colunas da matriz de dados: 
 

1) nome do furo – até 10 caracteres alfanuméricos; 
2) coordenada X (deve começar, no mínimo, na coluna 11 da linha); 
3) coordenada Y; 
4) cota da boca do furo; 
5) profundidade máxima; 
6) direção do furo (em notação de azimute); 
7) mergulho em relação ao plano; 

 
É importante que se verifique exatamente a ordem de entrada dos dados desta 

linha, pois o programa usará as coordenadas X e Y lidas da linha para calcular as 
intersecções nas bancadas. A profundidade máxima deve ser exatamente igual ao 
último para. No exemplo o último par de-para vai de 87.70 até 93.43, portanto a 
profundidade máxima deve ser exatamente 93.43. A incorreta informação da 
profundidade máxima causará erro de leitura no programa COMPOSITE. A direção do 
furo deve seguir a notação de azimute, ou seja, 0o na direção norte, aumentando no 
sentido horário. O mergulho é medido em relação ao plano horizontal, sendo 0o no 
plano horizontal até 90o no plano vertical. Furos verticais devem trazer mergulhos 
iguais à 90o. O programa COMPOSITE não permite regularizar amostras de furos com 
inclinações menores que 10o. 

A matriz de dados segue a lógica do formato Geo-Eas. Observe-se que a 
primeira amostra não foi recuperada e, portanto, os valores aparecem codificados 
como –99.00. Atenção, o programa só aceita o código –99 para indicar campos vazios. 
O COMPOSITE processa quantos furos forem fornecidos no arquivo de entrada, 
bastando repetir a estrutura fornecida. 

Para proceder à regularização de amostras do exemplo da Figura 23, inicie o 
COMPOSITE e informe o nome do arquivo de entrada, através da caixa de diálogo do 
Windows aberta através do comando – Arquivo – Abrir (Figura 24). Escolha o arquivo 
CP62.PRN. Atenção, o nome do arquivo de entrada só pode ser escolhido através da 
caixa de diálogo, ou seja, o programa não ativará se o usuário fornecer o nome 
diretamente na caixa de edição do arquivo de entrada. Além da regularização 
propriamente dita (*.CMP), o programa permite gerar um arquivo sem a regularização 
das amostras (*.NRG) para fins de análise estatística dos dados brutos. Na realidade, 
esta opção é oferecida para compatibilizar a entrada dos dados brutos conforme o 
formato Geo-Eas para serem processados nos demais programas do GeoVisual. Este 
programa foi previsto para fazer a composição de furos sem desvios ou com desvios. A 
escolha de um tipo ou outro define um arquivo de parâmetro, que não permite 
alteração. 
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Figura 24: Janela do programa COMPOSITE para escolha do arquivo de entrada, 
conforme especificado na Figura 23. 
 

A composição pode ser feita por bancada ou ao longo de furos. A composição 
por bancada regulariza as amostras segundo cotas preestabelecidas. A composição ao 
longo de furos é feita usando uma altura constante, a partir da cota da boca do furo, ou 
seja, as cotas de regularização são variáveis (uma vez que cada furo pode ter sua cota 
da boca do furo). 
 Nesta janela, o usuário poderá verificar as colunas do arquivo de entrada 
alterando as setas da caixa de edição chamada COLUNA. Se o arquivo estiver correto 
escolha a tecla PROSSEGUIR, caso contrário escolha outro arquivo através da caixa 
de diálogo. Se o arquivo de parâmetro já existir, isto é, se o arquivo de entrada já foi 
processado uma vez, o programa apresentará a janela da Figura 25.  
 

 
 

Figura 25: Aviso do programa COMPOSITE mostrando que o arquivo de parâmetros 
indica furos sem desvios. 

 
Ao teclar PROSSEGUIR, o programa abre nova janela (Figura 26) em que se 

deve informar a cota do pé da primeira bancada, a altura da bancada e o número de 
bancadas. No exemplo, foram fornecidos: 1462, cota da 1a bancada, 13, altura da 
bancada, e 9 o número de bancadas. Ao fornecer esses dados, o usuário poderá 
verificar o alcance das bancadas alterando as setas da caixa BANCADA. Se os dados 
fornecidos estiverem corretos, escolha a tecla CALCULAR. Os arquivos de saída serão 
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CP62.CMP (Figura 27A) para dados regularizados e CP62.NRG (Figura 27B) para 
dados não regularizados.  

 

 
Figura 26: Janela com dados para regularização de amostras, de furos sem desvios, do 
programa COMPOSITE. 
 
 Nesta janela, o usuário poderá VISUALIZAR os resultados da regularização, ou 
optar por RETORNAR para processar um novo arquivo ou ENCERRAR. 

Observe-se que as coordenadas da amostra regularizada são calculadas na 
intersecção com a bancada (pé da bancada). 
  
 As coordenadas X e Y e a cota fornecidas na saída de dados não regularizados, 
se referem aos valores calculados nas respectivas profundidades (para). Este arquivo 
agora está pronto para ser processado pelos demais programas do GeoVisual, porém 
não é aconselhável a sua utilização em cálculo de variogramas e estimativas por 
krigagem ordinária, pois os suportes amostrais não são homogêneos. 
 A opção VISUALIZAR permite acompanhar graficamente os cálculos de 
regularização de amostras, como ilustra a Figura 28. 
 
 A) 
SGV - SAÍDA DO COMPOSITE - DADOS REGULARIZADOS 

5 Cp62.PCS 

COORDENADA X 

COORDENADA Y 

COTA 

Fe 

SiO2 

    44864.911     66688.610  1465.000    59.879      1.168  

    44856.251     66673.610  1455.000    56.427     11.205  

    44847.590     66658.610  1445.000    43.735     32.608  

    44838.930     66643.610  1435.000    40.540     38.180  

    44830.270     66628.610  1425.000    40.965     36.518  

 
B)  
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SGV - SAÍDA DO COMPOSITE - DADOS NÃO REGULARIZADOS 

5 Cp62.PCS 

COORDENADA X 

COORDENADA Y 

COTA 

Fe 

SiO2 

    44872.341     66701.480  1473.580   -99.000    -99.000  

    44869.657     66696.830  1470.480    59.900      1.290  

    44867.059     66692.330  1467.480    56.790      1.180  

    44864.894     66688.580  1464.980    63.590      1.000  

    44862.728     66684.830  1462.480    62.140      2.030  

    44861.291     66682.340  1460.820    62.920      2.390  

    44859.697     66679.580  1458.980    54.030     15.100  

    44856.666     66674.330  1455.480    51.510     18.000  

    44853.722     66669.230  1452.080    48.970     25.430  

    44850.777     66664.130  1448.680    46.530     29.110  

    44847.876     66659.105  1445.330    36.700     41.790  

    44844.975     66654.080  1441.980    40.040     38.950  

    44842.074     66649.055  1438.630    42.940     34.520  

    44839.129     66643.955  1435.230    38.470     41.280  

    44836.185     66638.855  1431.830    42.750     35.540  

    44833.704     66634.558  1428.965    38.990     37.600  

 
Figura 27: Saída do programa COMPOSITE para dados regularizados (A) e não 
regularizados (B). 
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Figura 28: Regularização de amostras do Furo CP-62, para a variável Fe. 

 
 
 
 
2.1.1  Furos com desvios 
 
 Muitas vezes, a perfuração de litologias muito resistentes e a presença de 
anisotropias estruturais (acamamento, xistosidade, foliação, etc.) fazem com que o furo 
se desviou do seu objetivo inicial. Nesses casos, os ângulos de azimute e mergulho 
são medidos sistematicamente, por exemplo, a cada manobra, usando dispositivos 
específicos para esse fim. A composição de amostras de furos com desvios, segue 
basicamente o mesmo princípio utilizado para furos sem desvios. A principal diferença 
está na entrada de dados, mais especificamente na matriz dos dados, cujos trechos 
De-Para devem conter os valores de azimute e mergulho. A Figura 29 contém os dados 
de um furo com desvios. 
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 Observe-se a diferença em relação ao arquivo de furo sem desvio. A linha 
contendo as informações do furo apresenta os seguintes dados: 
 
nome do furo – até 10 caracteres alfanuméricos; 
coordenada X (deve começar, no mínimo, na coluna 11 da linha); 
coordenada Y; 
cota da boca do furo; 
profundidade máxima; 
 
LOG DO FURO SR-33 COM DESVIO 

6 

De 

Para 

Azimute 

Mergulho 

SiO2 

Fe 

SR33        746.53  7477.31   369.91   30.00 

   0.00   2.00 230.00  60.00   4.22  59.82 

   2.00   4.40 230.00  60.00   0.64  61.01 

   4.40   6.00 230.00  60.00   1.56  66.17 

   6.00   8.00 232.00  61.00   2.77  62.37 

   8.00  10.00 232.00  61.00   0.79  63.81 

  10.00  12.00 232.00  61.00   0.54  68.74 

  12.00  14.00 232.00  61.00   0.80  66.30 

  14.00  16.00 230.00  62.00   1.06  63.42 

  16.00  18.00 230.00  62.00   4.01  61.69 

  18.00  20.00 230.00  62.00   0.54  64.19 

  20.00  22.00 230.00  62.00   2.94  62.45 

  22.00  24.00 228.00  59.00   3.78  63.25 

  24.00  26.00 228.00  59.00   1.04  65.53 

  26.00  28.00 228.00  59.00   1.16  67.26 

  28.00  30.00 228.00  59.00   4.33  62.32 

  

Figura 29: Arquivo de entrada de furo com desvio para o programa COMPOSITE 
(arquivo SR33.TXT). 
 
 

Em seguida tem-se a matriz de dados, cujos intervalos De-Para contêm os 
valores de azimute e mergulho, seguidos dos valores das variáveis. A título de 
ilustração, vamos processar o arquivo da Figura 29 no programa COMPOSITE. Ao 
selecionar (Arquivo-Abrir) o arquivo de furo com desvio (SR33.TXT), escolhe-se a 
opção de furo com desvio (Figura 30). Ao PROSSEGUIR o programa solicita os dados 
para fazer a composição de amostras, exatamente como na opção anterior (Figura 31). 
Fornecidos os dados para o composite, pode-se escolher a função CALCULAR, que irá 
calcular as intersecções dos trechos amostrados com as cotas das bancadas. Observe-
se que neste caso, o programa não oferece a opção de visualizar os resultados. 
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Figura 30: Janela de entrada de dados do programa COMPOSITE, usando um arquivo 
de entrada de furo com desvio (SR33.TXT). 

 

  
Figura 31: Janela com dados para regularização de amostras, de furos com desvios, do 
programa COMPOSITE. 
 
 Os arquivos de saída para dados regularizados e não regularizados estão 
apresentados nas Figuras 32 e 33, respectivamente. 
 
SGV - SAIDA DO COMPOSITE - DADOS REGULARIZADOS 
5 

COORDENADA X 

COORDENADA Y 

COTA 
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SiO2 

Fe 

      742.173      7473.773    360.000     1.785     63.206  

      738.007      7470.317    350.000     1.926     63.856  

      733.542      7466.296    340.000     2.451     64.731  

 
Figura 32: Saída do programa COMPOSITE para dados regularizados (arquivo 
SR33.TXT). 
 
2.2  Estatística básica 
 
 A análise estatística deve preceder as etapas de análise geoestatística e 
estimativa. Ela fornece informações importantes a respeito da natureza dos dados, 
limites mínimo e máximo, bem como as estatísticas convencionais: média, desvio 
padrão, coeficiente de variação, mediana e quartis inferior e superior. O programa 
STATBASE permite calcular estas estatísticas, bem como proporcionar representações 
gráficas na forma de histograma e curvas acumulativas. O importante nesta etapa é 
verificar o tipo de distribuição, se simétrica ou assimétrica e o tipo de assimetria 
(positiva ou negativa).  
 
SGV - SAÍDA DO COMPOSITE - DADOS NÃO REGULARIZADOS 

5 

COORDENADA X 

COORDENADA Y 

COTA 

SiO2 

Fe 

      745.764      7476.667   368.178     4.220     59.820  

      744.845      7475.896   366.099     0.640     61.010  

      744.232      7475.382   364.714     1.560     66.170  

      743.468      7474.785   362.965     2.770     62.370  

      742.704      7474.188   361.215     0.790     63.810  

      741.940      7473.591   359.466     0.540     68.740  

      741.176      7472.994   357.717     0.800     66.300  

      740.456      7472.390   355.951     1.060     63.420  

      739.737      7471.787   354.185     4.010     61.690  

      739.018      7471.183   352.419     0.540     64.190  

      738.298      7470.580   350.653     2.940     62.450  

      737.533      7469.890   348.939     3.780     63.250  

      736.768      7469.201   347.225     1.040     65.530  

      736.002      7468.512   345.510     1.160     67.260  

      735.237      7467.823   343.796     4.330     62.320  

 
Figura 33: Saída do programa COMPOSITE para dados não regularizados (arquivo 
SR33.TXT). 
 
 
 Como em todos os programas do GeoVisual, a entrada do arquivo é feita através 
da caixa de diálogo do Windows, usando os comandos Arquivo-Abrir. Neste caso, 
vamos selecionar o arquivo STAT2D.PRN para fins de ilustração da análise estatística 
através do STATBASE. Ao selecionar o arquivo STAT2D.PRN, tem-se a janela (leitura 
do arquivo de entrada) como apresentada na Figura 34. 
 



 25 

 
 
Figura 34: Janela de leitura do arquivo de entrada do programa STATBASE, após 
seleção do arquivo STAT2D.PRN e da variável Var1 para análise. 
 
 Ao escolher uma variável, os seus valores mínimo e máximo são apresentados 
nas suas respectivas caixas de edição.  
 Ao teclar PROSSEGUIR, a janela de análise estatística (Figura 35) é 
apresentada com a variável escolhida, os limites mínimo e máximo dos dados e o 
número total de dados. As caixas de edição contendo o mínimo e máximo podem ser 
utilizados agora apenas para fins de representação gráfica. 
 Na segunda linha desta janela, pode-se definir o número de classes do 
histograma, usando as setas (cima-baixo) até um máximo de 250 classes, associando 
automaticamente o tamanho da classe e a porcentagem máxima para o número de 
classes escolhido. As duas caixas de anotação referem-se à freqüência de anotação no 
eixo das abscissas, no exemplo igual a 5, e o número de decimais para os valores 
(igual a duas casas decimais, no exemplo). Em seguida, tem-se a opção de escolha da 
cor de preenchimento das barras do histograma e o botão que desenha o histograma. 

As estatísticas calculadas são apresentadas nesta janela. Observe-se que tais 
estatísticas independem dos valores mínimo e máximo informados nesta janela e sim 
dos mesmos informados na janela de leitura do arquivo de entrada (Figura 34). Em 
outras palavras, os valores informados na janela de leitura do arquivo de entrada são 
utilizados efetivamente para filtrar os dados. Por outro lado, os valores informados na 
janela de análise estatística são utilizados somente para fins de representação gráfica 
dos dados (histograma e curvas acumulativas). 
  Na penúltima linha tem-se a possibilidade de escolha do símbolo, cor e tamanho 
que será utilizado para representar os pontos de dados nas curvas acumulativas. 
Existem na realidade duas opções: a primeira permite desenhar a curva acumulativa 
em escala de probabilidade aritmética e a segunda em escala de log-probabilidade 
aritmética.  
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Figura 35: Janela de análise estatística do programa STATBASE, mostrando as 
seguintes opções: confecção do histograma, estatísticas calculadas e representações 
gráficas disponíveis. 
 
  

Escolhendo-se a opção de histograma com número de classes igual a 10, tem-
se para a Var1 a distribuição de freqüências como ilustrada na Figura 36. O 
STATBASE oferece a possibilidade de calcular automaticamente o valor da variável 
para um determinado percentil ou vice-versa, usando as setas cima-baixo associadas 
às caixas de edição PERCENTIL e VALOR VARIÁVEL. No STATBASE, somente a 
opção histograma apresenta a possibilidade de obtenção das coordenadas X e Y do 
gráfico através do movimento do cursor. 

As estatísticas foram escritas fora do quadro do histograma e depois 
movimentadas (Windows 95/98) para a área interna, como explicado anteriormente 
anteriormente. 
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Número de dados = 494
Média =   59.956
Desvio padrão =    3.974
Coeficiente de variação =    0.066
Máximo =   67.370
Quartil superior =   62.845
Mediana =   61.072
Quartil inferior =   57.904
Mínimo =   46.352

 
Figura 36: Distribuição de freqüências da variável Var1, do conjunto de dados 
STAT2D.PRN. 
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 Continuando a análise estatística, pode-se escolher uma outra representação 
gráfica por meio da curva acumulativa em escala de probabilidade aritmética (Figura 
37). 
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Figura 37: Curva em escala de probabilidade aritmética para a Var1, conforme saída 
gerada pelo programa STATBASE. 
 
 Observe-se que todos os pontos de dados são representados nesta curva 
acumulativa. Portanto, esta representação não depende do número de classes, como 
depende o histograma. No STATBASE é possível calcular o valor da variável para um 
determinado percentil (no exemplo, o valor da variável é 61,072 para um percentil de 
50%) ou vice-versa. Os valores de referência e calculado são mostrados em azul (não 
disponível para o histograma). Esta ferramenta é muito útil quando se quer avaliar uma 
distribuição acumulada de teores, com relação a diversos teores de corte. Neste caso, 
pode-se determinar a porcentagem acumulada para teores menores que o teor de corte 
e, conseqüentemente, o complemento é a porcentagem de teores maiores ou iguais ao 
teor de corte. 
 
 
2.3 Análise de regressão 
 

A relação mútua entre duas variáveis aleatórias pode ser analisada através do 
programa REGRESS que permite desenhar diagramas de dispersão entre as variáveis 
em estudo. Nos diagramas de dispersão, pode-se determinar a reta dos mínimos 
quadrados e calcular o coeficiente de correlação. Além da reta dos mínimos quadrados, 
pode-se determinar as funções: exponencial, potencial, parabólica e cúbica. Este 
programa é importante como análise prévia das variáveis para escolha de variáveis 
correlacionadas para a cokrigagem (disponível na próxima versão do GeoVisual). 
 A entrada de dados para o programa REGRESS é feita através da janela 
apresentada na Figura 38. 
 O usuário deve escolher as variáveis independente e dependente 
(respectivamente desenhadas no eixo das abscissas e das ordenadas). Da mesma 
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forma que no programa STATBASE, os valores mínimo e máximo devem ser definidos 
nesta janela, antes de PROSSEGUIR. 
 Ao PROSSEGUIR o programa apresenta a forma de análise de regressão 
(Figura 39). Nesta janela encontram-se as estatísticas das variáveis consideradas, bem 
como as estatísticas da relação mútua entre as variáveis dependente e independente. 
Os valores (mínimo e máximo) sugeridos ou alterados pelo usuário permitem formatar 
o gráfico. Além disso, pode-se escolher o símbolo (entre 13 símbolos), a cor (entre 15 
cores) e o tamanho (6, 10, 14 e 18).  
 

 
 

Figura 38: Leitura do arquivo de entrada do programa REGRESS. 
 
 

 
Figura 39: Janela de análise de regressão do programa REGRESS, para formatação 
do diagrama de dispersão e escolha do símbolo, cor e tamanho. 
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 Na próxima janela, o diagrama de dispersão é apresentado como o da Figura 40.  
 

 
 
Figura 40: Janela gráfica do programa REGRESS apresentando as opções de 
regressões lineares simples entre duas variáveis aleatórias. 
 
 

Nesta janela, existem as seguintes opções: DISPERSÃO, LINEAR, 
EXPONENCIAL, POTENCIAL, PARABÓLICA e CÚBICA. As opções DISPERSÃO e 
LINEAR permitem desenhar a reta dos mínimos quadrados, com a seguinte diferença: 
na primeira opção o coeficiente de correlação é mostrado e na segunda, como também 
nas demais opções, o coeficiente de determinação. 
 A opção DISPERSÃO permite desenhar o diagrama de dispersão, bem como a 
bissetriz e a reta de regressão dos mínimos quadrados. Por esta razão, os eixos devem 
ter suas dimensões exatamente iguais para fazer sentido a indicação da bissetriz. Se 
tentarmos escolher a opção DISPERSÃO, surgirá a mensagem mostrada na Figura 41. 
 

 
Figura 41: Aviso do programa REGRESS após tentativa de escolher a opção 
DISPERSÃO. 
 
 A título de ilustração, a Figura 42 apresenta o diagrama de dispersão com a reta 
dos mínimos quadrados desenhada (opção LINEAR). 
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Figura 42: Janela gráfica do programa REGRESS mostrando a reta de regressão 
desenhada com a opção LINEAR. 
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CAPÍTULO 3 
 
 

ANÁLISE GEOESTATÍSTICA E VALIDAÇÃO CRUZADA 
 
 

 
 Após a regularização das amostras e análise estatística, procede-se à análise 
geoestatística visando o cálculo de variogramas experimentais (VARCOM E VARGRID) 
e modelagem dos mesmos. Além disso, o GeoVisual disponibiliza os programas 
CROSSV2D e CROSSV3D para validação cruzada, ou seja, para aferição do modelo 
de variograma. 
 
 
3.1  Cálculo de variogramas experimentais para dados irregulares 
 
 O cálculo de variogramas experimentais para dados irregulares é feito por meio 
do programa VARCOM, o qual recebe como entrada um arquivo contendo as 
coordenadas dos pontos de dados e os valores da variável para a qual se quer calcular 
o variograma. O VARCOM foi totalmente baseado no programa GAMV do sistema 
GSLIB (Deutsch & Journel, 1996), devido à sua confiabilidade na geração de 
variogramas experimentais. Trata-se de programa que permite calcular variogramas 
experimentais em 2D ou 3D. As demais implementações presentes no programa 
VARCOM foram feitas pelo Autor, com o objetivo de tornar o programa mais amigável 
com o usuário além da finalidade didática.  
 Ao iniciar o programa VARCOM tem-se a janela de leitura do arquivo de dados e 
definição de variáveis (Figura 43). 
 

 
Figura 43: Leitura do arquivo de dados e definição de variáveis. 

 



 32 

 Como se pode verificar, foi escolhido o arquivo DADOS2D.TXT, do qual foi 
selecionada a variável Var1. Portanto, foi selecionada uma única variável. Para 
selecionar a variável, ajuste a coluna da variável e clique em ADICIONAR – 
ENCERRAR. O programa permite a seleção de duas variáveis para o cálculo de 
variogramas cruzados. Na definição de coordenadas, observe-se que a coordenada Z 
aparece como coluna 0, pois ela não existe, uma vez que se tratam de dados 2D.  
 Ao PROSSEGUIR, o programa apresenta a janela para definição dos 
parâmetros para cálculo dos variogramas experimentais (Figura 44). 
 Na primeira linha da janela de definição dos parâmetros para os variogramas 
experimentais encontram-se: número de direções, número de variogramas e número 
de passos. O número de direções está limitado a 5 e o número de variogramas a 
apenas 1. O número de passos vezes o passo deve ser menor que o campo 
geométrico da área em estudo. Porém, se o usuário ultrapassar este valor o VARCOM 
avisa com uma mensagem. O número de variogramas está limitado a 1, por uma razão 
muito simples, para permitir a utilização do arquivo de saída (*.VAR) diretamente pelo 
programa de modelagem de variogramas MODVARG. Definindo-se os parâmetros 
desta linha, pode-se clicar em CONTINUAR. Este botão ativará os demais comandos 
desta janela. Para cada direção deve-se fornecer o azimute, tolerância angular, a 
largura da banda, o mergulho, a tolerância do mergulho, a largura da banda, o passo e 
a tolerância do passo e em seguida teclar ADICIONAR. Após repetir esta operação 
para todas as direções clicar em ENCERRAR. 
 Na etapa seguinte, deve-se fornecer os valores mínimo e máximo da variável, 
escolher opção para padronizar o patamar (sill) e clicar em CONTINUAR. Em seguida, 
deve-se definir o variograma (sempre igual a 1, pois esta versão está limitada a um 
único variograma), definir as variáveis para tail e head como a variável definida e o tipo 
de variograma, após estas definições clique em ADICIONAR e depois ENCERRAR. 
Tail e head assumem valores diferentes quando se tratar de variograma cruzado (por 
exemplo, tail igual a variável 1 e head igual a variável 2).  
 

 
Figura 44: Definição dos parâmetros para cálculo dos variogramas experimentais. 

 
Após a definição dos parâmetros para cálculo dos variogramas experimentais, 

clique em PROSSEGUIR, para passar ao cálculo dos variogramas propriamente ditos, 
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bem como visualizá-los, conforme a janela de Cálculo e Visualização de Variogramas 
do VARCOM (Figura 45). Nesta janela, definem-se os símbolos a serem utilizados para 
representar as diferentes direções do variograma. Pode-se escolher os símbolos, cores 
e tamanhos individualmente para cada direção, seguidos de ADICIONAR e 
ENCERRAR, ou basta escolher a opção de ENCERRAR para que o VARCOM assuma 
a definição padrão de símbolo, cor e tamanho. Observe-se que algumas estatísticas da 
variável em estudo são apresentadas na própria janela. Após a escolha dos símbolos e 
escolhendo a opção ENCERRAR, o VARCOM mostra os valores mínimo e máximo 
para o variograma, bem como opções para anotação de valores nos eixos do 
variograma. Em seguida, clicando VISUALIZAR, delimitando, copiando e inserindo em 
arquivo documento, tem-se o variograma mostrado na janela gráfica da Figura 46. 
  Ao RETORNAR, pode-se personalizar o variograma ou então calcular outros 
variogramas, retornando-se às janelas anteriores para redefinição de variáveis e 
parâmetros. 
 

 

 
Figura 45: Janela para cálculo e visualização de variogramas experimentais. 
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Figura 46: Variograma experimental calculado pelo VARCOM (figura inserida no 
arquivo documento). 
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3.2  Cálculo de variogramas experimentais para dados regulares 
 
 O programa VARGRID permite calcular variogramas experimentais para dados 
regulares em 2D ou 3D. Assim, as direções possíveis, para cálculo dos variogramas 
experimentais, ficam restritas àquelas derivadas da geometria da malha. Deve-se 
esclarecer, contudo, que o VARGRID aceita somente arquivos resultantes dos 
programas ORDKRIG2, GLOBAL2D ou ORDKRIG3, pois suas saídas associam os 
parâmetros da malha regular que são transferidos imediatamente para o VARGRID. Da 
mesma forma que os programas anteriores, a leitura do arquivo da malha regular é 
feita através da janela mostrada na Figura 47. 
 Observe-se que os parâmetros da malha foram fornecidos por meio do arquivo 
IMAGEM2D.BK2. O usuário não tem como editar os parâmetros da malha regular, pois 
suas respectivas caixas de edição foram desabilitadas pelo sistema para evitar erros na 
introdução de parâmetros. 
 Na janela seguinte (Figura 48), pode-se escolher os variogramas experimentais, 
através dos vetores direcionais. Os incrementos unitários dos vetores direcionais estão 
predefinidos pelo VARGRID. Ao escolher uma determinada configuração de vetores 
direcionais, tem-se imediatamente a direção do variograma (direção e mergulho). 
 

 
Figura 47: Leitura do arquivo de malha regular 2D, para cálculo de variogramas 
experimentais através do VARGRID. 
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Figura 48: Parâmetros para cálculo de variogramas experimentais usando o VARGRID. 
 
 Uma vez definidos os parâmetros para cálculo dos variogramas experimentais, 
passa-se ao cálculo e visualização dos mesmos conforme a janela mostrada na Figura 
49. O cálculo dos variogramas experimentais é iniciado acionando-se o botão 
CALCULAR. Símbolos, cores e tamanhos para representar os variogramas das 
diferentes direções podem ser escolhidos da mesma forma como no programa 
VARCOM. 
 

 
Figura 49: Cálculo e visualização de variogramas experimentais através do VARGRID. 
 
 A Figura 50 apresenta o variograma experimental calculado pelo programa 
VARGRID. 
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Figura 50: Visualização dos variogramas experimentais calculados pelo VARGRID. 

 
 
3.3  Modelagem de variogramas 
 
 Para a modelagem de variogramas experimentais foi desenvolvido o programa 
MODVARG, que recebe como arquivo de entrada, o arquivo de saída do programa 
VARCOM ou VARGRID. Esta é a razão pela qual o VARCOM foi limitado ao cálculo de 
apenas um variograma por vez, o que não significa uma só direção. O variograma pode 
ser calculado para várias direções (até 5) de uma única vez. 
 Executando o programa MODVARG, tem-se a janela para leitura do arquivo de 
entrada, como mostrada na Figura 51. O variograma experimental foi gravado como 
IMAGEM2D.VAR, que agora é fornecido como arquivo de entrada do programa 
MODVARG. O modelo de variograma será gravado com a extensão *.MOD, a partir do 
arquivo do variograma experimental. No caso em estudo, IMAGEM2D.MOD será o 
arquivo que conterá os dados do modelo de variograma e que deverá ser fornecido 
para os programas de validação cruzada e estimativa por krigagem ordinária. Para 
proporcionar uma facilidade operacional na modelagem de variogramas experimentais, 
esta versão do MODVARG está limitada a 3 direções, com as quais é possível modelar 
qualquer tipo de anisotropia ou combinação entre zonal e geométrica. 
 

 
Figura 51: Janela de leitura dos dados de variogramas experimentais para modelagem 
no programa MODVARG. 
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 Na janela seguinte pode-se entrar com os parâmetros para modelagem dos 
variogramas (Figura 52). Deve-se fornecer o número de direções, o número de 
estruturas e o número de incrementos para representação do modelo de variograma. 
Ao clicar em CONTINUAR, as caixas de edição contendo direção, azimute, mergulho, 
incremento e para escolha do símbolo são ativadas. Para cada direção deve-se 
fornecer o azimute, mergulho, incremento e escolher símbolo, cor e tamanho e clicar 
em ADICIONAR. Esta operação deve ser repetida quantas vezes quantas forem as 
direções; após o que deve-se ENCERRAR e CONTINUAR. 
 

 
Figura 52: Janela para entrada dos parâmetros para modelagem dos variogramas. 

 
 Ao clicar em CONTINUAR, a caixa de edição do efeito pepita fica ativa e 
introduz-se o valor do efeito pepita (0, no caso em estudo). Em seguida, escolhe-se 
para a estrutura 1, o modelo de variograma, a variância espacial, azimute, mergulho e 
plunge, as amplitudes máxima, mínima e vertical, seguida da tecla ADICIONAR. Ao 
terminar clicar em ENCERRAR. Na última linha desta janela encontram-se quatro 
botões: RETORNAR, VARIOGRAMA, ROTAÇÃO e PROSSEGUIR. A opção 
VARIOGRAMA permite ao usuário visualizar o variograma experimental. O botão 
ROTAÇÃO permite visualizar um bloco tridimensional (vermelho), em cujo centro é 
representado o plano (semi-círculo amarelo) contendo a direção do eixo principal do 
variograma (Figura 53). A visão em perspectiva é obtida para um observador situado a 
teta graus de azimute e fi graus de inclinação (elevação em relação ao plano 
horizontal). Trata-se de um recurso gráfico que ajuda a visualizar os eixos de 
anisotropia do variograma. O bloco tridimensional é desenhado acionando-se a opção 
REFERÊNCIA e o plano do eixo principal do variograma é obtido acionando-se a opção 
ROTAÇÃO. A opção ROTAÇÃO pode ser acionada inúmeras vezes (modificando 
azimute, mergulho ou plunge) que os planos anteriores não são apagados. Porém, ao 
clicar em referência todo o desenho é apagado e novo bloco tridimensional é 
desenhado. 
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Figura 53: Recurso gráfico para visualização do eixo principal do variograma (em 
amarelo). 
 
 Ao clicar em PROSSEGUIR o MODVARG abre nova janela para ajuste interativo 
de variogramas experimentais que é apresentada na Figura 54. Os parâmetros 
fornecidos podem ser considerados apenas como chute inicial. O MODVARG 
apresenta a grande vantagem do ajuste ser totalmente interativo, pois a qualquer 
mudança de parâmetro, o programa apresenta o novo variograma permitindo uma 
decisão rápida e precisa sobre que modelo adotar. Todos os parâmetros numéricos 
apresentam o valor inicial na caixa de edição do lado esquerdo e o valor do passo 
(igual no default a 10%) na caixa de edição do lado direito. Assim, ao clicar nas setas 
cima-baixo, os valores são alterados para cima ou para baixo conforme o passo 
indicado. Esta versão do MODVARG permite selecionar quatro modelos de variograma 
(esférico, exponencial, gaussiano e pepita puro). Isto posto, podemos proceder ao 
ajuste interativo do variograma. 
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Figura 54: Janela gráfica para ajuste interativo de variogramas experimentais do 
MODVARG. 
 
 Cabe observar que o MODVARG interpreta as direções da seguinte forma. Se 
for introduzida apenas uma direção, não é possível modelar a anisotropia geométrica, 
pois somente a amplitude máxima está ativa e a mínima inativa. Para duas direções, as 
amplitudes máxima e mínima estão ativas. Para três direções, as três amplitudes 
estarão ativas. A modelagem de variogramas requer um treinamento dirigido, como o 
proporcionado nas disciplinas de geoestatística ou através de cursos de extensão. 
 
 
3.4  Validação cruzada 
 
 A validação cruzada consiste basicamente em estimar o valor de um ponto 
conhecido, eliminando-se o mesmo do conjunto de dados, a partir dos valores de 
pontos vizinhos próximos, selecionados segundo algum critério de busca. Esta técnica 
permite que se conheça para cada ponto o seu valor real, o valor estimado, bem como 
as incertezas associadas, medidas através da variância de interpolação (Yamamoto, 
2000) e da variância de krigagem (Journel & Huijbregts, 1978). 
 
 
3.4.1  Dados 2D 
 

O programa CROSSV2D usa o critério dos quadrantes para seleção dos 
vizinhos próximos, localizando os nppq pontos mais próximos por quadrante.  
 O CROSSV2D solicita o nome do arquivo de entrada, através da sua janela 
apresentada na Figura 55. 
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Figura 55: Janela de leitura do arquivo de entrada do programa CROSSV2D, o qual 
associa automaticamente os arquivos de parâmetros (*.XV2) e de modelo de 
variograma (*.MOD). 
 
 Prosseguindo a validação cruzada, tem-se a janela para definição da estrutura 
da malha regular (Figura 56), que será utilizada para localização dos vizinhos próximos, 
segundo o critério dos quadrantes. Os valores mínimo e máximo das coordenadas são 
encontrados automaticamente pelo programa e distribuídos segundo uma malha 
regular de 11 x 11 nós. Os valores fornecidos como default são suficientes para um 
rápido processamento dos dados. Recomenda-se, contudo, ao usuário que desejar 
alterar a estrutura, não aumentar excessivamente o número de nós da malha regular 
para não tornar desnecessariamente lento o seu processamento. O número máximo de 
nós é de 10201 nós, ou seja, uma estrutura de 101 x 101 nós. 
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Figura 56: Janela para definição da estrutura da malha regular para localização dos 
vizinhos mais próximos segundo o critério dos quadrantes. 
 
 Esta janela apresenta como opção VISUALIZAR o mapa de localização de 
pontos, apenas para conferir se as coordenadas fornecidas na janela anterior estão 
corretas. O mapa de localização pode ser visualizado como mapa de pontos, 
representados por símbolos escolhidos na janela de personalização de gráficos, ou 
como mapa proporcional, onde os pontos são representados por círculos, cujas cores 
são proporcionais aos valores da variável em estudo. No passo seguinte define-se a 
vizinhança e condições mínimas para que o ponto possa ser estimado (Figura 57). A 
vizinhança foi definida por dois pontos por quadrante, sendo que o ponto só poderá ser 
estimado se forem encontrados no mínimo 3 pontos na vizinhança e se os pontos 
estiverem a menos de 905,61 m. Existem quatro opções para a validação cruzada: 
INVERSO DA DISTÂNCIA, KRIGAGEM ORDINÁRIA, EQUAÇÕES 
MULTIQUÁDRICAS e VIZINHO MAIS PRÓXIMO. Escolhendo-se a KRIGAGEM 
ORDINÁRIA, tem-se a próxima janela (Figura 58), na qual são informados os 
parâmetros do modelo de variograma, fornecidos conforme o arquivo DADOS2D.MOD. 
Esta janela tem apenas a finalidade de informar os parâmetros do modelo de 
variograma em uso. Qualquer alteração deve ser feita no programa MODVARG. 
 

 
Figura 57: Vizinhança e condições mínimas para a validação cruzada. 
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Figura 58: Parâmetros do modelo de variograma para a validação cruzada por 
krigagem ordinária. 
 
 Prosseguindo o processo da validação cruzada, passa-se à janela para cálculo 
da validação cruzada, conforme apresentada na Figura 59. O cálculo é realizado 
automaticamente no momento de criação desta janela.  

Finalmente, prosseguindo no processo chega-se à janela que permite a 
visualização de resultados (Figura 60). O programa oferece duas possibilidades para 
VISUALIZAR os resultados: diagramas de dispersão: VALIDAÇÃO CRUZADA, EFEITO 
PROPORCIONAL (1) e EFEITO PROPORCIONAL (2); ou mapa de pontos. 
 O primeiro gráfico escolhido foi da validação cruzada, em que os valores reais e 
estimados são lançados nos eixos das ordenadas e das abscissas, respectivamente. 
Observe-se que ao clicar em VALIDAÇÃO CRUZADA, o CROSSV2D informa 
automaticamente os valores mínimo e máximo do gráfico, que poderão ser 
personalizados pelo usuário editando os valores diretamente nas suas caixas. O 
resultado da escolha, após os procedimentos de exportação do arquivo, é visto como 
ilustrado na Figura 61. 
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Figura 59: Cálculo da validação cruzada do programa CROSSV2D. 

 

 
Figura 60: Janela para visualização de resultados da validação cruzada do programa 
CROSSV2D. 
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Figura 61: Janela gráfica para visualização de resultados da opção VALIDAÇÃO 
CRUZADA. 
 
 As outras duas opções de gráfico apresentadas pelo CROSSV2D são o EFEITO 
PROPORCIONAL (1) e EFEITO PROPORCIONAL (2). A primeira opção permite 
visualizar um gráfico entre o desvio padrão da interpolação (raiz quadrada da variância 
de interpolação) e o valor estimado (Figura 62). A segunda desenha o gráfico do desvio 
padrão da krigagem (raiz quadrada da variância de krigagem) e o valor estimado 
(Figura 63). Estes gráficos permitem analisar o comportamento da incerteza em função 
do valor estimado.  
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Figura 62: Resultado da opção EFEITO PROPORCIONAL (1). 
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Figura 63: Resultado da opção EFEITO PROPORCIONAL (2). 

 
 
 Pode-se verificar que o desvio padrão de interpolação é diretamente 
proporcional ao valor estimado e, portanto, há efeito proporcional. Este comportamento 
é característico de distribuições com assimetria positiva (Olea, 1991). Por outro lado, o 
desvio padrão de krigagem não apresenta nenhuma correlação com o valor estimado, 
pois independe totalmente dos valores estimados, como foi constatado por Journel & 
Rossi (1989), que declararam que a variância de krigagem é apenas uma medida da 
configuração espacial dos dados. 
 Pode-se visualizar o resultado da validação cruzada através do mapa de pontos 
(Figura 64). 
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Figura 64: Mapa de pontos para visualização dos resultados da validação cruzada. 
 
 Todas as janelas gráficas do CROSSV2D apresentam a função duplo-clique. 
Esta função permite que se visualize os pontos mais próximos utilizados para a 
validação cruzada. A visualização pode ser conforme: mapa geral, pontos, valores ou 
pesos. Usando como exemplo o mapa da Figura 64 e ao duplo-clique no ponto de 
coordenadas X=585,27 e Y=1306,90, tem-se uma nova figura, que é mostrada na 
Figura 65. 
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Figura 65: Mapa geral dos vizinhos mais próximos, selecionados pelo critério dos 
quadrantes, utilizados para a validação cruzada do ponto de coordenadas X=585,27 e 
Y=1306,90. 
 
 Ao clicar em RETORNAR, o programa apresenta a tabela com os dados 
utilizados para a validação cruzada (Figura 66). Nesta tabela são fornecidos os pontos 
de dados, os valores da variável e os pesos da krigagem ordinária (neste exemplo). 
Além disso, pode-se verificar os resultados derivados da validação cruzada (valor real, 
valor estimado, erro verdadeiro, desvio de interpolação, desvio de krigagem e 
multiplicador de Lagrange). 
 

 
 
Figura 66: Tabela de pontos de dados e resultados da validação cruzada 2D usando o 
programa CROSSV2D. 
 
 Nesta janela pode-se observar além do botão RETORNAR, o botão KRIGAGEM. 
Este botão permite visualizar as equações do sistema de krigagem (Figura 67). O 
GeoVisual é o único sistema que permite aferir os cálculos apresentados, por exemplo, 
pode-se verificar rapidamente se um valor anômalo foi calculado corretamente. 
Obviamente, esta opção foi oferecida para fins de treinamento acadêmico, onde o 
estudante tem a possibilidade de verificar na prática os conceitos teóricos assimilados. 
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Figura 67: Equações de krigagem utilizadas para o cálculo do ponto de coordenadas 
X=585,27 e Y=1306,90. 
 
 
3.4.2  Dados 3D 
 
 Para dados no espaço tridimensional, a validação cruzada é feita através do 
programa CROSSV3D. Ao escolher o arquivo de entrada, por meio dos comandos 
Arquivo – Abrir, surge uma janela (Figura 68) para que o usuário forneça a altura da 
bancada, conforme regularização feita pelo programa COMPOSITE. Se a regularização 
de amostras foi feita com 10 m e o usuário entrar com uma altura igual a 20 m, o 
programa acusará um erro fatal, que não será possível prosseguir o processamento. 
 

 
 
Figura 68: Janela para entrada da altura da bancada para o programa CROSSV3D. 
 
 Assim, tem-se a janela de entrada de dados como ilustrada na Figura 69. 
Observe-se nesta janela, que há uma caixa de grupo em que se pergunta se os dados 
estão regularizados. Esta opção está desabilitada para a versão 2.1. 
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Figura 69: Tela de leitura do arquivo de entrada do programa CROSSV3D. 

 
 Acionando-se o botão PROSSEGUIR, tem-se a janela para personalização de 
gráficos e em seguida a janela para definição do modelo tridimensional de blocos 
(Figura 70). Nesta janela existe a opção para visualização do mapa de localização de 
pontos por bancada. Da mesma forma que no programa anterior, existe a opção para 
VISUALIZAR como mapa de pontos ou mapa proporcional. 
 

 
 

Figura 70: Parâmetros para definição do modelo tridimensional de blocos. 
 
 Na realidade, a estrutura do modelo tridimensional de blocos é utilizada somente 
para otimização da busca dos vizinhos mais próximos, não tendo nenhuma outra 
função. Assim, recomenda-se prosseguir com os valores sugeridos pelo próprio 
sistema GeoVisual. Por outro lado, cabe ressaltar que um grande número de blocos 
pode tornar a pesquisa dos vizinhos mais próximos extremamente lenta. 
 Na tela seguinte (Figura 71) tem-se as condições para cálculo da validação 
cruzada: número de pontos por octante, número mínimo de pontos e distância máxima. 
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Figura 71: Condições para cálculo da validação cruzada usando o programa 
CROSSV3D. 
 
 Escolhendo-se o método da krigagem ordinária passa-se à janela seguinte em 
que é mostrado o modelo de variograma, como no programa CROSSV2D. 
Imediatamente a seguir, pode-se passar ao cálculo da validação cruzada (Figura 72). 
 

 
 

Figura 72: Cálculo da validação cruzada pelo programa CROSSV3D. 
 
 Os resultados são apresentados na janela de visualização de resultados (Figura 
73). 
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Figura 74: Janela para visualização de resultados do programa CROSSV3D. 
 
 A visualização de resultados pode ser feita de dois modos: global ou por 
bancada. A opção global permite visualizar somente os gráficos de dispersão: 
VALIDAÇÃO CRUZADA, EFEITO PROPORCIONAL (1) ou EFEITO PROPORCIONAL 
(2). Por exemplo, a visualização global da VALIDAÇÃO CRUZADA pode ser vista na 
Figura 74. 
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Figura 74: Visualização global da VALIDAÇÃO CRUZADA proporcionada pelo 
programa CROSSV3D. 
 
 Nesta janela existe uma linha de menu, logo abaixo da linha de título (em azul), 
onde aparecem: Azimute e Inclinação. Estes parâmetros permitem modificar a visada 
do bloco tridimensional. Os valores sugeridos pelo programa são: 225o para azimute e 
15o para inclinação (Figura 75). O bloco tridimensional pode ser visto quando se 
acionar a função duplo-clique sobre um ponto do gráfico de dispersão. Assim, o duplo-
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clique sobre um ponto do diagrama de dispersão (Figura 74) irá mostrar o bloco 
tridimensional de pontos com a localização dos vizinhos mais próximos utilizados 
(Figura 76). 
 

  
 

Figura 75: Janelas para modificação dos parâmetros de visada do bloco tridimensional 
de pontos. 
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Figura 76: Bloco tridimensional de pontos, mostrando os vizinhos mais próximos 
selecionados para o cálculo da validação cruzada. 
 
 Como no programa anterior, ao fechar esta janela, o GeoVisual apresenta a 
tabela de pontos (Figura 77). O botão KRIGAGEM permite verificar o sistema de 
equações de krigagem ordinária. 
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Figura 77: Tabela dos vizinhos mais próximos utilizados para o cálculo da validação 
cruzada pelo programa CROSSV3D. 
 
 A visualização por bancada permite observar o mapa de pontos por bancada 
(Figura 78). 
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Figura 78: Mapa de pontos da bancada no. 1 (cota 380 m) do programa CROSSV3D. 
 
 Acionando-se a função duplo-clique sobre o ponto de coordenadas X=2392,70 e 
Y=56,75, tem-se o bloco tridimensional de pontos, com a indicação dos vizinhos mais 
próximos utilizados para a validação cruzada do ponto mencionado (Figura 79). 
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Figura 79: Bloco tridimensional de pontos com indicação dos vizinhos mais próximos 
para validação cruzada do ponto de coordenadas X=2392,70 e Y=56,75. 
 
 A visualização por bancada permite também que se visualize o mapa de 
dispersão por bancada (Figura 80). 
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Figura 80: Gráfico de dispersão correspondente à bancada no. 5 (cota 340 m). 

 
 Em linhas gerais, estas são as opções para visualização de resultados da 
validação cruzada conforme o programa CROSSV3D. 
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CAPÍTULO 4 
 
 

INTERPOLAÇÃO E (CO)-ESTIMATIVAS 
 
 
 O GeoVisual oferece uma ampla gama de opções para interpolação e (co)-
estimativa geoestatística. Estão disponíveis os seguintes programas: GLOBAL2D, 
COKRIGE2, ORDKRIG2 e ORDKRIG3.  
 
 
4.1  Interpolação global 
 

O programa GLOBAL2D destina-se à representação gráfica de dados 
bidimensionais, por meio de métodos globais de interpolação. Os métodos globais de 
interpolação permitem ajustar uma única função ao conjunto de dados, de tal forma que 
a inserção ou retirada de um único ponto de dado altera toda a função global. Os 
conceitos teóricos sobre os métodos globais de interpolação podem ser vistos em 
Yamamoto (1998). Os métodos globais não dependem de variogramas e, portanto, são 
utilizados para uma primeira representação gráfica da variação espacial dos dados. 
Através dos comandos Arquivo – Abrir seleciona-se um arquivo de entrada, conforme a 
janela da Figura 81. 
 

 
 
Figura 81: Janela de leitura do arquivo de entrada do programa GLOBAL2D. 
 
 Ao prosseguir, passa-se pela janela de personalização de gráficos e em seguida 
à janela para definição da malha regular 2D (Figura 82). 
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Figura 82: Janela para definição da malha regular de pontos do programa GLOBAL2D. 
 
 Da mesma forma que no programa CROSSV2D, pode-se visualizar o mapa de 
localização de pontos. A malha regular de pontos pode ser alterada conforme a 
necessidade do usuário, dentro do limite de memória estabelecido pelo GeoVisual. 
Entretanto, cabe ressaltar que malhas com aberturas muito pequenas (grande número 
de nós) têm a sua visualização prejudicada pelo excesso de informação. Com relação 
ao limite de memória, o próprio programa irá avisar o usuário se ultrapassar este valor. 
É importante observar que ao alterar o número de nós em X, a abertura DX é 
automaticamente alterada. Contudo, alterando-se o valor de DX diretamente na sua 
caixa de edição, o número de nós em X só é atualizado quando o usuário teclar 
ENTER ou passar para outra caixa de edição através da tecla TAB. Quando as 
coordenadas X e Y, mínimas e máximas são alteradas, os valores de abertura DX e DY 
são alterados automaticamente.  
 Em seguida, passa-se à janela que permite determinar automaticamente a 
fronteira convexa dos dados, bem como escolher o método de interpolação (Figura 83). 
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Figura 83: Determinação automática da fronteira convexa dos dados e métodos globais 
de interpolação. 
 
 

A fronteira convexa é definida como o polígono de área mínima que engloba os 
pontos de amostragem. Assim, a interpolação só tem validade dentro do domínio dos 
dados, o qual pode ser aproximado pela fronteira convexa. Trata-se de característica 
única ainda não disponível nos sistemas similares. 
 O arquivo da fronteira é derivado do nome do arquivo de entrada com a 
extensão *.CVX. Escolhendo-se VISUALIZAR a fronteira convexa tem-se o desenho da 
fronteira e os pontos pertencentes ao domínio da mesma (Figura 84). 
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Figura 84: Desenho da fronteira convexa (programa GLOBAL2D). 
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 Uma vez tendo escolhido o método polinomial (superfície de tendência de grau 
6), passa-se à janela seguinte que calcula a superfície de tendência, conforme os 
resultados apresentados na Figura 85. 
 

 
  
Figura 85: Cálculo da superfície de tendência e resultados da análise de variância. 
 
 Ao prosseguir tem-se a janela para visualização de resultados (Figura 86). 
 No caso específico da superfície de tendência, o programa apresenta além do 
valor da variável de interesse (interpolado por um polinômio) o resíduo que é a 
diferença entre o valor observado e o valor computado.  
 As opções para visualização de resultados são: mapa imagem, mapa 
imagem+contorno e mapa contorno. Para estas duas últimas opções, o usuário pode 
alterar o valor da eqüidistância, através dos valores mínimo e máximo e número de 
curvas. A eqüidistância não pode ser alterada diretamente na sua caixa de edição. No 
caso da opção envolvendo mapa imagem, pode-se desenhar ou não as linhas do grid. 
Para o caso de mapa contorno, pode-se anotar ou não os valores das curvas de 
contorno. Usando as opções escolhidas na Figura 86 (mapa imagem+contorno), tem-
se ao VISUALIZAR o resultado apresentado na Figura 87. 
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Figura 86: Visualização de resultados do programa GLOBAL2D. 
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Figura 87: Mapa imagem+contorno da superfície de tendência de grau 6. 
 
 Uma outra opção para visualização de resultados, refere-se à projeção em 
perspectiva da malha regular 2D (Figura 88), que é obtida clicando o botão 
PESPECTIVA 3D. Os valores sugeridos para azimute e inclinação do observador são 
225 e 25o, respectivamente. Porém, podem ser alterados através do duplo-clique sobre 
a caixa de edição (alguns valores programados) ou então alterando-se diretamente o 
valor na caixa de edição. 
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Figura 88: Projeção em perspectiva da malha regular gerada por superfície de 
tendência de grau 6. 
 
 No caso do método da Triangulação de Delaunay, existe uma opção adicional 
para visualização de resultados, ou seja, o mapa de triângulos (Figura 89). 
 

 
 
Figura 89: Janela para visualização de resultados da triangulação de Delaunay, 
programa GLOBAL2D. 
 
 O mapa de triângulos resultante do processo de Delaunay encontra-se na Figura 
90. 
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Figura 90: Mapa de triângulos gerado pelo processo de Delaunay, programa 
GLOBAL2D. 
 
 Os demais métodos (equações multiquádricas e inverso da distância) produzem 
somente os valores interpolados e, portanto, apresentam as opções de visualização de 
resultados comentadas anteriormente para a superfície de tendência. 
 
 
4.2  Co-estimativa para dados 2D 
 
 O cálculo de co-estimativas pode ser feito usando a técnica da cokrigagem. No 
programa COKRIGE2, optou-se pela técnica da cokrigagem ordinária pela sua 
simplicidade. Em linhas gerais, uma variável dita primária é estimada a partir da 
correlação com algumas variáveis secundárias. Quando os pontos de amostragem da 
variável primária coincidem com os pontos da variável secundária, diz-se que a 
amostragem representa um caso isotópico. Por outro lado, quando as variáveis 
primária e secundária não coincidem, trata-se de um caso heterotópico. Quando a 
coincidência entre a amostragem primária e secundária é apenas parcial, diz-se que o 
caso tem heterotopia parcial. 
 O programa COKRIGE2 permite a cokrigagem da variável primária com mais 
duas variáveis secundárias. Esta limitação foi introduzida para facilitar o entendimento 
da técnica da cokrigagem, visto que este programa foi desenvolvido com o objetivo de 
suportar as atividades práticas do ensino de geoestatística aplicada. 
 Para apresentação do programa COKRIGE2 vamos considerar o arquivo de 
dados: BANC1452.PRN. Este arquivo contém dados de coordenadas X, Y e as 
variáveis Feo e SiO2. Para fazer a cokrigagem da variável primária Feo em função da 
variável secundária SiO2, é necessário calcular todos os variogramas, ou seja, os 
variogramas para Feo e SiO2 e o variograma cruzado FeoXSiO2. Usando o programa 
VARCOM, calculou-se os variogramas e covariogramas experimentais que foram 
modelados no programa MODVARG. Os resultados da modelagem desses 
variogramas e covariogramas encontram-se representados nas Figuras 91 a 93. 
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Figura 91: Modelo de variograma para a variável Feo. 
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Figura 92: Modelo de variograma para a variável SiO2. 
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Figura 93: Modelo de variograma cruzado para as variáveis Feo X SiO2. 
 
 É importante que se mostre os parâmetros utilizados (Tabela 2) na modelagem 
dos variogramas, pois uma pequena variação nos mesmos pode invalidar o modelo 
linear de corregionalização. 
 Assim, podemos começar a processar a cokrigagem ordinária, onde 
pretendemos cokrigar a variável primária Feo usando a correlação existente com a 
variável secundária SiO2. Antes disso, seria importante mostrar a correlação existente 
entre as variáveis consideradas (Figura 94). Nesta figura é possível a alta correlação 
linear negativa existente entre Feo e SiO2. Nesse sentido, observe-se que o variograma 
cruzado dessas duas variáveis é negativo. 
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Tabela 2: Parâmetros utilizados na modelagem dos variogramas. 

 

Variável Modelo Co C Amplitude 

Feo Exp. 7,0 34,5 103 

SiO2 Exp. 18,8 87,0 103 

Feo X SiO2 Exp. -7,8 -54,5 103 

 
 

35.65

41.86

48.06

54.27

60.47

66.68

0.67 10.04 19.42 28.79 38.17 47.54
SiO2

F
e

Coeficiente de determinação = 0.909
Reta: Y = 64.940-0.588*X

 
 
Figura 94: Diagrama de dispersão entre as variáveis Feo e SiO2, mostrando a alta 
correlação linear negativa. 
 
 Ao escolher o arquivo de entrada, através dos comandos Arquivo – Abrir, o 
programa COKRIGE2 apresenta a janela de leitura dos dados de entrada (Figura 95) e 
também para introdução dos modelos de variogramas. 
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Figura 95: Leitura dos dados de entrada e introdução dos modelos de variogramas. 
 
 Ao contrário de outros programas apresentados anteriormente, o programa 
COKRIGE2 não associa automaticamente os modelos de variogramas. Assim, há 
necessidade de introduzir os modelos, o que é feito após o comando CONTINUAR e 
clicando-se em MODELO. Dessa forma, ao clicar em modelo, abre-se uma caixa de 
diálogo do Windows que irá solicitar o arquivo correspondente ao modelo de 
variograma entre as variáveis (i) X (j). Utilize a seta (cima – baixo) para escolher as 
variáveis. A Figura 96 mostra a caixa de diálogo do Windows solicitando a escolha de 
um arquivo de modelo de variograma. 
 
 

 
 
Figura 96: Caixa de diálogo do Windows solicitando a escolha de um arquivo de 
modelo de variograma. 
 
 
 Fornecidos os modelos de variogramas, pode-se PROSSEGUIR. O passo 
seguinte é a definição da malha regular de blocos (Figura 97). Observe-se nesta janela 
que é possível visualizar o mapa de localização variável a variável. Como neste caso, 
temos somente uma variável secundária e se tentarmos visualizar a segunda variável 
secundária, o COKRIGE2 apresentará uma janela avisando o usuário que a variável 
escolhida não existe (Figura 98). 
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Figura 97: Janela para definição da malha regular de blocos para cálculo através da co-
krigagem ordinária. 
 

 
 
Figura 98: Aviso do programa COKRIGE2 que a variável escolhida não está disponível 
para visualização. 
 
 A fronteira convexa dos dados é também é definida, conforme os procedimentos 
apresentados para o programa ORDKRIG2. Em seguida, tem-se a janela para 
definição das condições para interpolação da malha regular (Figura 99). 
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Figura 99: Definição das condições para interpolação da malha regular, programa 
COKRIGE2. 
 
 Neste caso, a procura dos vizinhos próximos é feita variável a variável, pois a 
amostragem pode ser heterotópica. Além disso, note-se que as caixas de edição para a 
variável secundária 2 encontram-se desabilitadas (em vermelho). No passo seguinte, é 
possível conferir os parâmetros dos modelos dos variogramas e variogramas cruzados 
(Figura 100). Da mesma forma que nos programas anteriores, não é possível alterar os 
parâmetros nesta janela. 
 

 
 
Figura 100: Janela para verificação dos parâmetros dos modelos de variogramas 
cruzados. 
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 Em seguida, passa-se ao cálculo da cokrigagem ordinária conforme dados e 
modelos fornecidos (Figura 101). O arquivo de saída terá sempre a extensão *.KK2. 
 
 

 
 
Figura 101: Janela para cálculo dos blocos de cubagem usando a técnica da 
cokrigagem ordinária. 
 
 Os resultados podem ser visualizados na janela da Figura 102. 
 

 
Figura 102: Janela para visualização dos resultados da cokrigagem ordinária. 

 
 A título de ilustração apresenta-se na Figura 103 o mapa imagem+contorno da 
variável cokrigada. 
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Figura 103: Mapa imagem+contorno da variável co-krigada. 

 
 
4.3  Estimativa por krigagem ordinária 2D 
 
 O sistema GeoVisual proporciona o programa ORDKRIG2 para estimativa 
geoestatística baseada na técnica da krigagem ordinária. Este programa permite 
calcular estimativas em pontos ou blocos, dependendo do objetivo do trabalho. Em 
princípio o ORDKRIG2 segue o mesmo conceito empregado em outros programas. 
 Assim, ao iniciar o programa ORDKRIG2, o usuário é solicitado a fornecer o 
nome do arquivo de entrada (Esferic1.dat), conforme a janela apresentada na Figura 
104. 
 
 

 
Figura 104: Leitura do arquivo de entrada do programa ORDKRIG2. 
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 Este programa não permite que o usuário altere o nome do arquivo de 
parâmetros (*.BK2) ou do modelo de variograma (*.MOD), para evitar que se introduza 
um modelo de variograma referente a um outro conjunto de dados. Esses arquivos são 
gerados automaticamente a partir do nome do arquivo de entrada. Entretanto, se o 
usuário tiver mais de uma variável em um conjunto de dados, sugere-se que se faça 
cópias do arquivo salvando-as com nomes diferentes, conforme as variáveis que se 
queira estudar. Assim, cada variável terá um modelo de variograma associado ao nome 
do arquivo de entrada. 
 

A próxima etapa do programa é a definição do modelo bidimensional de pontos 
ou blocos, que representará o espaço da amostragem dos dados. A estimativa de 
pontos ou blocos será realizada pela técnica da krigagem ordinária de bloco (vide, por 
exemplo, Isaacks & Srivastava, 1989). A definição do modelo de pontos ou blocos é 
feita conforme a tela mostrada na Figura 105. O programa ORDKRIG2 ao criar esta 
janela já apresenta os valores mínimo e máximo das coordenadas X e Y, bem como os 
seguintes valores default: número de blocos em X e Y (11) e sub-blocos em X e Y (2). 
A Figura 105 apresenta alguns valores alterados para melhor enquadramento do 
desenho na área amostrada.  
 

 
Figura 105: Definição do modelo bidimensional de blocos do programa ORDKRIG2. 

 
 A diferença entre krigagem ordinária de ponto e de bloco está na definição do 
número de sub-blocos em X e Y. Se estes números forem iguais a 1, a krigagem será 
pontual (no centro do bloco) e se maiores que 1, a krigagem será de bloco. 

Ao PROSSEGUIR, abre-se a janela para determinação automática da fronteira 
convexa dos dados (Figura 106).  
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Figura 106: Determinação automática da fronteira convexa dos dados. 

 
 Prosseguindo, tem-se a janela da Figura 107, que permite definir as condições 
ideais e mínimas para interpolação de um nó do modelo bidimensional, quais sejam: 
número de pontos por quadrante, número mínimo por ponto/bloco e distância máxima. 
Da mesma forma que o programa CROSSV2D, o ORDKRIG2 oferece quatro métodos 
de interpolação: INVERSO DA DISTÂNCIA, KRIGAGEM ORDINÁRIA, EQUAÇÕES 
MULTIQUÁDRICAS e VIZINHO MAIS PRÓXIMO. Escolhendo-se o método da 
krigagem ordinária, tem-se a janela para visualização dos parâmetros do modelo do 
variograma. Em seguida, passa-se ao cálculo do modelo bidimensional (pontos ou 
blocos). Observe-se que o arquivo de saída terá sempre a extensão *.KO2, 
independente do método de interpolação escolhido. Mas, o arquivo de saída tem 
registrado na linha de título o método de interpolação utilizado. Como estas janelas 
intermediárias foram apresentadas anteriormente, elas não serão mostradas para o 
programa ORDKRIG2. Os resultados podem ser visualizados através da janela 
mostrada na Figura 108. 
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Figura 107: Condições e métodos para interpolação dos blocos do modelo 
bidimensional. 
  

 
Figura 108: Janela para visualização de resultados do programa ORDKRIG2. 

 
 A visualização de resultados do programa ORDKRIG2 será explicada com a 
krigagem ordinária, pois é aquela que oferece o maior número de opções. Inicialmente, 
deve-se escolher o resultado: variável de interesse, desvio de interpolação, desvio de 
krigagem, probabilidade menor que valor de referência ou probabilidade maior que 
valor de referência. As definições de variância de krigagem e de variância de 
interpolação encontram-se em Yamamoto (2000). O cálculo de probabilidades a partir 
dos pesos da krigagem ordinária foi baseado no trabalho de Journel & Rao (1996). 
Escolhido o resultado, pode-se visualizá-lo como: mapa imagem, mapa 
imagem+contorno ou mapa contorno. As opções para desenho da linha de grid e de 
anotação do valor do contorno seguem as definições dadas anteriormente. Além destas 
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opções em mapa, pode-se visualizar a malha regular de dados na forma de projeção 
em perspectiva 3D. Estas diferentes opções não serão mostradas neste item, pois já 
foram introduzidas anteriormente. A título de ilustração, a Figura 109 apresenta o mapa 
imagem+ contorno da variável de interesse. 
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Figura 109: Visualização do mapa imagem+contorno da variável de interesse. 

 
 
 Agora vamos ver as incertezas associadas às estimativas, através das 
variâncias de interpolação ou de krigagem, conforme os mapas apresentados nas 
Figuras 110 e 111, respectivamente. A Figura 110 mostra claramente o efeito 
proporcional existente entre o valor estimado e o erro calculado através do desvio 
padrão de interpolação. Por outro lado, na Figura 111 não se observa o mesmo, pois 
os valores de desvio padrão de krigagem estão muito próximos entre si, mostrando 
independência em relação aos pontos de amostragem (homoscedasticidade da 
variância de krigagem). Pode-se verificar também, em ambos os mapas, que nos 
pontos de amostragem, os erros calculados são iguais a zero. 
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Figura 110: Mapa do desvio padrão de interpolação em torno do valor estimado. 
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Figura 111: Mapa do desvio padrão de krigagem em torno do valor estimado. 

 
 Uma outra possibilidade apresentada pelos programas do GeoVisual está na 
obtenção do mapa de probabilidades associadas às estimativas. Na realidade, os 
pesos da krigagem ordinária são utilizados para modelagem da função de distribuição 
acumulada condicional, conforme proposta de Journel & Rao (1996). Trata-se de feição 
inédita do GeoVisual, porém recomenda-se cautela ao utilizar os mapas de 
probabilidade, pois se referem sempre aos pontos de amostragem, os quais por sua 
vez estão sujeitos a erros diversos (localização, analítico, contaminação, etc.). Deve-se 
considerar ainda a variabilidade dos dados à qual pode ser atribuída a maior fonte de 
erro. As Figuras 112 e 113 apresentam os mapas da probabilidade do valor estimado 
ser menor que 2,5 ou a probabilidade complementar, ou seja, da probabilidade ser 
maior ou igual que 2,5. 
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Figura 112: Mapa da probabilidade do valor estimado ser menor que 2,5. 

 



 73 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00

1.00000

0.00000

0.50000

 0.00 

 0.00 

 0
.0

0
 

 0.00 

 0
.0

0
 

 0
.0

0
 

 0
.0

0
 

 0.00 

 0
.0

0
 

 0.20 

 0
.2

0
 

 0
.2

0 

 0
.2

0
 

 0.20 

 0.20 

 0.20 

 0.40 

 0
.4

0 

 0.40 

 0
.4

0 

 0
.4

0
 

 0
.6

0
 

 0.60  0.60 

 0
.6

0
 

 0
.6

0
 

 0
.8

0 

 0
.8

0
 

 0.80 

 
Figura 113: Mapa da probabilidade do valor estimado ser maior ou igual a 2,5. 

 
 
 Observe-se na janela gráfica do ORDKRIG2 para visualização de resultados, 
existem além dos botões (RETORNAR, LIMPAR, GRID e COPIAR) opções para 
escolha da VIZINHANÇA (MAPA GERAL, PONTOS, VALORES e PESOS). A janela 
gráfica do ORDKRIG2 está ativada com a função duplo-clique que mostrará para cada 
ponto ou bloco, a tabela de dados, os pesos e o sistema de krigagem ordinária, como 
foi explicado anteriormente para o programa CROSSV2D. 
 
 
4.2 Estimativa por krigagem ordinária 3D 
 
 O procedimento para a estimativa por krigagem ordinária 3D é exatamente o 
mesmo descrito para dados 2D. Existem, contudo, algumas diferenças que serão 
detalhadas neste item. Para o exercício da estimativa 3D, considere-se o conjunto de 
dados TUCSON2.DAT. O mapa de localização dos furos de sonda encontra-se na 
Figura 114. 
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Figura 114: Mapa de localização dos furos de sonda – arquivo TUCSON2.DAT. 

 
 Vamos considerar válido para o conjunto de dados em estudo, o seguinte 
modelo de variograma. 
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Figura 115: Modelo de variograma com anisotropia mista para o conjunto 
TUCSON2.DAT. Direção vertical (losango) e direção horizontal (mais). 
 
 
 A direção vertical apresenta um patamar maior, caracterizando uma anisotropia 
zonal em relação à direção horizontal. 
 Ao escolher o arquivo de entrada, o usuário é solicitado a fornecer a altura da 
bancada (Figura 116), conforme o procedimento de regularização de amostras do 
programa COMPOSITE. A Figura 117 mostra a tela de para leitura do arquivo de 
entrada. 
 
 

 
 

Figura 116: Entrada da altura da bancada, solicitada pelo programa ORDKRIG3. 
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Figura 117: Janela para leitura do arquivo de entrada do programa ORDKRIG3. 
 
 
 Na Figura 118 tem-se os parâmetros para definição do modelo tridimensional de 
blocos do programa ORDKRIG3. Para este exercício foi definido um bloco de 100 x 100 
x 10 m. 
 

 
 

Figura 118: Parâmetros para definição do modelo tridimensional de blocos. 
 
 Este programa permite que se use a definição prévia do modelo tridimensional 
de blocos. Se o usuário quiser modificar o modelo 3D (escolhendo a opção NÃO), o 
programa emitirá uma mensagem solicitando a confirmação da mudança como mostra 
a Figura 119. Ao confirmar a alteração do modelo, todos os arquivos da fronteira 
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convexa serão automaticamente apagados pelo sistema, bem como as caixas de 
edição estarão habilitadas para as alterações. 
 

 
 
Figura 119: Mensagem para reconfirmar a alteração do modelo tridimensional de 
blocos. 
 
 Agora, vamos verificar a definição da fronteira convexa, conforme mostra a 
janela da Figura 120. No caso 3D, a fronteira convexa é definida bancada a bancada. 
Como há 17 bancadas (vide Fig. 118 – NUM. DE BLOCOS EM Z), serão criados 17 
arquivos contendo a fronteira convexa em cada uma das bancadas. O ORDKRIG3 cria 
automaticamente os arquivos da fronteira. Os arquivos têm como extensão o número 
da bancada, começando a 1a bancada pela cota mais elevada até a n-ésima bancada 
na cota mais baixa. Os blocos pertencentes à fronteira convexa podem ser 
visualizados, bancada a bancada. Por exemplo, escolhendo-se a 6a bancada, tem-se 
os blocos mostrados na Figura 121. 
 
 

 
 
Figura 120: Janela para criação automática da fronteira convexa dos dados 3D e 
visualização da mesma, bancada a bancada. 
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Figura 121: Mapa de blocos pertencentes à fronteira convexa da bancada no. 6. 
 
 Na janela seguinte (Figura 122) tem-se os parâmetros para discretização dos 
blocos, bem como aqueles para pesquisa e localização das amostras mais próximas. 
Além disso, o usuário pode escolher o método de cálculo dos blocos de cubagem. Os 
limites máximos de discretização seguem aqueles recomendados na literatura, ou seja, 
4 x 4 x 4, conforme Journel & Huijbregts (1978). 
 

 
 
Figura 122: Definição das condições para discretização dos blocos de cubagem, para 
pesquisa dos vizinhos próximos e escolha do método de interpolação. 
 
 Prosseguindo o processamento, o programa irá mostrar a janela contendo os 
parâmetros do modelo de variograma e em seguida, a janela de cálculo dos blocos de 
cubagem. Estas janelas não serão mostradas neste guia, pois foram apresentadas 
anteriormente. Assim, pode-se passar à visualização de resultados, conforme a janela 
da Figura 123. 
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Figura 123: Janela para visualização de resultados do programa ORDKRIG3. 
 
 É preciso lembrar que a visualização de resultados é exatamente a mesma, 
qualquer que seja o método de interpolação utilizado. A diferença estará nos resultados 
disponíveis para visualização. Neste guia, a apresentação é feita com base no método 
da krigagem ordinária, visto que é aquele que apresenta a maior gama de opções de 
resultados. Somente para ilustrar a visualização de um resultado, vamos mostrar, para 
a bancada no. 6 cota 330 m, o mapa imagem+contorno (Figura 124). 
 O duplo-clique sobre qualquer parte do mapa imagem+contorno da Figura 124, 
irá mostrar o bloco tridimensional de pontos, com indicação dos vizinhos próximos, a 
tabela dos pontos de dados e o sistema de equações de krigagem, como foi 
apresentado para o programa CROSSV3D.  
 Uma outra possibilidade para visualizar os resultados é na forma de projeção em 
perspectiva do modelo tridimensional de blocos (Figura 125), que é obtida acionando-
se o botão MODELO 3D. 
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Figura 124: Visualização da variável de interesse na forma de mapa imagem+contorno. 
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Figura 125: Modelo tridimensional de blocos gerado pelo programa ORDKRIG3. 
 
 Os outros resultados (desvio de interpolação, desvio de krigagem, probabilidade 
menor que valor de referência e probabilidade maior que valor de referência) podem 
ser visualizados de forma semelhante ao exemplificado anteriormente.  
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CAPÍTULO 5 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O sistema GeoVisual pretende preencher uma lacuna na área de 
desenvolvimento de programas de computador em geoestatística aplicada. Muitos dos 
programas existentes no GeoVisual foram desenvolvidos para suportar a pesquisa 
científica do autor, bem como os trabalhos de pós-graduação dos estudantes que 
tiveram a sua orientação.  

A decisão de agregar os programas isolados num sistema moderno e compatível 
com o Windows, foi tomada em função da necessidade de oferecer ao aluno ou 
treinando uma cópia do programa após o seu curso. Além disso, pesou na decisão o 
custo de aquisição de softwares especializados em geoestatística que chegam na casa 
de dezenas de milhares de dólares, além de uma taxa de manutenção anual. Os 
problemas dos altos custos atingem principalmente as instituições de ensino que não 
têm como arcar com taxas anuais de manutenção. Por todos esses motivos, o sistema 
GeoVisual pretende atender inicialmente as instituições de ensino para divulgação da 
geoestatística aplicada. Na versão 2.1, o sistema GeoVisual estará liberado para 
cópias profissionais a custos muito inferiores de similares do mercado internacional. 
 Alguns dos problemas encontrados pelo autor na utilização dos mais diversos 
programas de geoestatística aplicada foram, em grande parte, solucionados nesta 
versão do sistema GeoVisual. Entretanto, se o usuário tiver alguma dificuldade na sua 
utilização ou alguma sugestão para melhoria do sistema, o autor solicita esta 
informação através de e-mail (jkyamamo@usp.br). 
 Não é possível garantir que não haja erros no sistema GeoVisual. Mas, se eles 
ocorrerem, solicitamos que sejam comunicados ao autor, através do envio do arquivo 
de dados e informações sobre o programa e a janela em que o sistema pára. Esta 
comunicação usuário/autor é extremamente importante, pois graças a esta interação foi 
possível chegar à versão 2.1. 
 Por fim, o sistema GeoVisual estará em constante expansão e atualização, 
devendo ser liberados outros programas em desenvolvimento. Atualmente, encontra-se 
em desenvolvimento um programa para simulação gaussiana seqüencial. As suas 
sugestões de novos programas serão bem vindas! 

mailto:jkyamamo@usp.br
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