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RESUMO 

 

Na Mecânica dos Solos, bem como na Engenharia Civil em geral, os parâmetros geotécnicos obtidos 

a partir de correlações com ensaios in situ são basicamente as únicas informações disponíveis 

rapidamente ao projetista para a elaboração de um projeto de fundações. Sabe-se que o solo apresenta 

comportamento altamente variável em termos de profundidade e localização espacial, desta forma o 

desafio se constitui em tratar os dados para gerar resultados confiáveis e representativos para uma 

determinada região. Atualmente o termo Geoestatística é consagrado como um tópico especial da 

estatística aplicada que trata de problemas referentes às variáveis regionalizadas, as quais têm um 

comportamento espacial que mostra características intermediárias entre as variáveis verdadeiramente 

aleatórias e as totalmente determinísticas. O presente artigo se propõe a explicitar os principais 

conceitos que regem a geoestatística além de expor alguns trabalhos que comtemplam essa abordagem, 

a fim de disseminar a sua utilização dentro da área de Geotecnia, que atualmente carece de 

metodologias para a elaboração de mapas. A krigagem como ferramental de inferência estatística 

apresenta bons desempenhos desde que o usuário final deste produto tenha em mente as limitações do 

método, evitando assim análises generalizadas e errôneas sobre a região interpolada. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na Engenharia de Minas, a utilização de softwares para a modelagem da distribuição espacial 

dos minérios já se encontra bem difundida. Os projetos de exploração mineral se norteiam segundo o 

conceito de que a concentração de determinado minério, em uma região até então não explorada, pode 

ser estimada em função de alguns pontos onde este dado é conhecido.  

Para que tais estimativas sejam feitas com validade, é necessária a aplicação de métodos 

estatísticos que considerem a variabilidade deste parâmetro (concentração) tanto na superfície como 

em profundidade. Neste cenário, a geoestatística tem por finalidade solucionar problemas desta 

natureza. 

Na Engenharia Geotécnica a mesma dificuldade é encontrada em se tratando dos mais diversos 

parâmetros do solo.  

A heterogeneidade do solo e das rochas é um fator que deve ser considerado nos projetos de 

engenharia. A hipótese de que as camadas do subsolo se apresentam de forma homogênea pode 

conduzir a conclusões errôneas a respeito de seu comportamento.  

Este fator se torna relevante quando se deseja quantificar as propriedades dos solos ou rochas, 

considerando a variabilidade natural destas propriedades (FOLLE, 2009).  

Em geral, para um conjunto considerado homogêneo, é atribuído um valor médio para o 

parâmetro no qual se deseja utilizar. Entretanto, a variabilidade de natureza espacial das propriedades 

físicas, que resulta de uma série de fatores, requer um conjunto de ferramentas mais sofisticado do que 

os fornecidos pela estatística clássica que desconsidera a variabilidade espacial dos dados. 

A complexidade dos processos que originam os diferentes tipos de solo faz parecer que estes 

possuem um comportamento aleatório, porém isso reflete o desconhecimento que se tem dos processos 

e das suas interações no fenômeno natural. Dentro deste contexto, os modelos probabilísticos se 

adequam de forma satisfatória a fim de se modelar o comportamento destes materiais naturais a partir 

de funções aleatórias. 

 

 

2. O CONCEITO DE GEOESTATÍSTICA 

 

A geoestatística é considerada um tópico especial da estatística aplicada que trata de problemas 

referentes às variáveis regionalizadas. Estas variáveis regionalizadas apresentam dois aspectos 

distintos: um fator aleatório que caracterizado por irregularidades e variação imprevisível de um ponto 

para o outro do espaço e um fator estrutural caracterizado pelas relações existentes entre estes pontos 

no espaço e a sua gênese (origem). 

O principal objetivo da geoestatística é fornecer um estimador que permita, com base em alguns 

pontos amostrais, reconstruir a completa distribuição espacial das concentrações, como por exemplo, 

de metais existentes no interior do corpo de minério estudado.  

Tanto no Brasil como no exterior, o uso da geoestatística como mecanismo de interpolação tem 

aplicações recentes no meio geotécnico. O desenvolvimento da geoestatística está intrinsicamente 

ligado às atividades mineradoras exercidas na África do Sul em meados do século XX, onde a 

dificuldade para se determinar a localização dos blocos com concentrações significativas de minérios 

motivou o desenvolvimento desta técnica que considera a variabilidade espacial dos dados conhecidos 

para estimar a possível localização de jazidas. 

 O tratamento formal desta metodologia foi concebido pelo matemático e geólogo francês G. 

Matheron no início dos anos 60, após sua viagem para a África do Sul onde teve contato com o 
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Engenheiro de Minas Daniel G. Krige, conhecido pelo pioneirismo em utilizar as ferramentas 

estatísticas na avaliação mineira. 

No estudo do comportamento das variáveis generalizadas duas são as ferramentas fundamentais 

dos métodos geoestatísticos: o semivariograma e a krigagem 

 

2.1. Hipótese de estacionariedade 

 

Segundo Folle (2009), em geral, como o número de parâmetros que se deseja controlar é maior 

que o número de observações, é necessário assumir hipóteses simplificadoras.  

Uma sequência de dados no espaço x,y e z representa uma séria temporal e, a hipótese mais 

comum para este caso é a de estacionariedade. Basicamente isto significa que o comportamento da 

série não se altera com o passar do tempo, ou seja, a média e a função auto-covariância não se alteram 

no tempo. 

Na prática, em geoestatística, considera-se a hipótese de estacionariedade intrínseca, ou seja, 

que são caracterizadas pelo semivariograma. 

 

2.2. Semivariograma 

 

A função semivariograma (h) mostra a medida do grau de dependência espacial entre amostras 

ao longo de um suporte especifico (vetor h) e, para sua construção, são usados simplesmente as 

diferenças ao quadrado dos valores obtidos, assumindo-se uma estacionariedade nos incrementos 

(LANDIM, 2006). 

A Figura 1 retrata um semivariograma típico onde podem ser notados os elementos 

característicos: alcance (a) que é o ponto máximo da dependência espacial, indicando que, a partir 

dessa distância, termina a dependência entre os dados estudados, patamar (c) que representa a altura 

no qual o valor se estabiliza aproximando-se da variabilidade total dos valores amostrados, efeito 

pepita (co) que é o valor da semivariância a distância zero, ou seja, representa a variabilidade para 

distâncias menores que a distância de amostragem e, contribuição (c’)  ou altura que é o intervalo no 

qual o semivariograma cresce, havendo dependência espacial (OPROMOLLA, DALBEN, CARDIM, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Modelo padrão do semivariograma 
Fonte: Vicente, 2004 
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Em seu comportamento típico, o valor do semivariograma aumenta à medida que aumenta a 

distância de separação entre os pontos até se estabilizar a uma distância denominada alcance. 

Segundo Matheron (1971), o semivariograma representa o comportamento da vizinhança de 

amostra pontual e assim, algumas de suas propriedades podem ser destacadas: 

a) tamanho da zona de influência de uma amostra, pois toda amostra cuja distância ao posto a 

ser estimado for menor ou igual ao alcance fornece informações sobre o ponto; 

b) a anisotropia se manifesta através do comportamento distinto do semivariograma nas 

diferentes direções do espaço; 

c) o comportamento parabólico do semivariograma indica alto grau de regularidade no espaço 

enquanto o comportamento linear apresenta uma menor regularidade.  O caso no qual o 

semivariograma não tende à origem dos eixos é denominado de efeito pepita onde o 

comportamento das amostras é considerado extremamente irregular (associado a erros de 

amostragem ou até mesmo a variabilidade natural do fenômeno amostrado). 

Segundo Andriotti (2002), dentro deste último caso, pode ocorrer o efeito de pepita puro que 

significa que não há reconhecimento de que um ponto de observação esteja mais próximo do ponto a 

ser avaliado que outro, ou seja, pontos mais próximos não tem a menor influência no valor estimado, 

que se resume em desconsiderar o fator espacial, não havendo nenhuma vantagem em se adotar o 

método geoestatísticos para o estudo da mesma. 

Depois de elaborado o semivariograma com os dados amostrais, é necessário ajustá-los a um 

modelo experimental para obter o valor dos parâmetros de interesse (efeito pepita, alcance e patamar). 

Os modelos mais utilizados se dividem em dois grupos: os com patamar e os sem patamar. Os 

modelos com patamar podem ser esférico (mais comum), exponencial, e o modelo gaussiano. Já os 

modelos sem patamar costumam ser representados por um modelo potencial. 

 

 

2.2 Krigagem 

 

Dentro da geoestatística existem uma série de técnicas de estimação como, por exemplo, o 

inverso do quadrado da distância (IDW), análise do vizinho mais próximo (nearest neighbor), e 

krigagem linear e não linear. A krigagem linear é mais comumente usada para identificar e mapear 

padrões espaciais da superfície terrestre principalmente porque fornece uma forma de estimação linear 

(JAKOB, 2002). 

Segundo Landim (2006), a krigagem se consiste em um processo de estimativa de valores 

pontuais de variáveis distribuídas no espaço e/ou no tempo, enquanto considerados como 

interdependentes pelo semivariograma, levando em conta a distância amostral e agrupamento presente. 

A krigagem faz uso do semivarioagrama para estimar pesos ótimos a serem associados às 

amostras que irão estimar um ponto em uma área ou bloco. Por si só, a krigagem não exige que os 

dados amostrais apresentem uma distribuição normal, contudo quando houver a presença de valores 

extremamente assimétricos com valores anômalos esta característica deve ser considerada. 

Apesar de existirem diversas técnicas para a obtenção de estimadores, a krigagem ordinária é 

comumente adotada pela sua simplicidade e a qualidade dos resultados que proporciona 

(YAMAMOTO; LANDIM, 2013). 

O estimador da krigagem ordinária é dado por: 

 

𝑍 ∗𝐾𝑂 (𝑥𝑜) = ∑  𝑖𝑍(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

 
(1) 
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Os pesos ótimos são cálculos sob duas condições de restrição: a) que o estimador não seja 

errôneo; e b) que a variância da estimativa seja mínima.  

Um ponto fundamental na determinação dos pesos é a modelagem da continuidade espacial 

obtida pelo semivariograma que dá suporte as técnicas geoestatísticas, representando quantitativamente 

a variação do fenômeno espacial regionalizado ao mesmo tempo com sua estrutura (BERVEGLIERI; 

JUNIOR MENEGUETTE, PITERI, 2011). 

Sabe-se que Z (xo) denota a posição dos elementos e considerando N(h) pares de observações 

separadas pela distância h, tem-se o semivariograma estimado (h). 

 

(ℎ) =
1

2𝑁(ℎ)
∑ [𝑍(𝑥𝑖) − 𝑍(𝑥𝑖+ℎ)]²

𝑁(ℎ)

𝑖=1

 

(2) 

 

 

  

 

Um semivariograma é obtido de modo experimental, sendo calculado pela Equação (2). O 

ajuste é feito interativamente, manipulando-se os parâmetros até que um modelo de função seja 

adequado.  

Normalmente os elementos estudados pelas geociências apresentam anisotropia, o que no 

contexto da geoestatística significa dizer que existem direções privilegiadas que condicionam a gênese 

do fenômeno. Sua constatação é percebida nos semivariogramas quando o alcance ou o patamar, ou 

ambos, variam conforme a direção. Por outro lado, se os semivariogramas tiverem o mesmo 

comportamento para qualquer direção, trata-se de um caso de isotropia. (BERVEGLIERI; JUNIOR 

MENEGUETTE, PITERI, 2011) 

 

 

3. APLICAÇÕES DA GEOESTATÍSTICA NA ELABORAÇÃO DE MAPAS GEOTÉCNICOS 

 

Considere, por exemplo, uma série de pontos irregularmente distribuídos com valores 

conhecidos, no qual se deseja construir uma rede regular para entender o comportamento daquela 

região do espaço como um todo. Este é um problema clássico no qual os conceitos de geoestatística se 

aplicam diretamente. 

Nos últimos anos, alguns autores buscaram associar a geoestatística, já consolidada em outras 

áreas, com a área de Geotecnia. Estes estudos se baseiam principalmente na organização sistematizada 

de alguns dados obtidos em ensaios geotécnicos. 

 Esta abordagem geoestatística vem sendo estudada para o mapeamento de algumas 

informações através da interpolação de dados como, por exemplo, o nível d’água em poços de 

sondagem, simulação do comportamento do subsolo em termos das parcelas dos materiais que os 

constituem, gênese da rocha, índice de penetração N do ensaio SPT e uma diversidade de outros dados 

que apresentam variabilidade espacial. 

em que:  

 

Z*KO (xo): é o valor estimado 

i: são os pesos associados aos dados  Z (xo) 

Z (xi): são os valores amostrais 

em que:  

 
(h): 

N(h): 

Z(xi): 

é o valor estimado do semivariograma 

é número de pares de observações 

são valores amostrais 
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Fonteles (2003) se propôs a caracterizar o subsolo da região do município de Fortaleza – CE 

munindo-se da geoestatística para determinar a possível profundidade de ocorrência do lençol freático 

bem como do topo rochoso e, também, mapear o comportamento do índice N do ensaio SPT ao longo 

da profundidade. A Figura 2 ilustra a provável profundidade de ocorrência do impenetrável ao SPT 

(topo rochoso) utilizando-se o interpolador da krigagem ordinária. 

 

 
Figura 2. Mapa da profundidade em metros da superfície impenetrável ao SPT obtido com o estimador 

krigagem ordinária 

Fonte: Fonteles, 2003 

 

Além do mapa apresentado na Figura 2, é possível obter uma representação para os desvios 

padrão de interpolação associados à estimativa conforme pode ser visto na Figura 3. 

 

 
Figura 3. Mapa dos desvios de interpolação da estimativa dos valores de profundidade do impenetrável 

ao SPT 

Fonte: Fonteles, 2003 
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O autor recomenda que para trabalhos futuros a área analisada seja substancialmente reduzida 

(não superior a 10 km²) e, se possível, com maior número de amostras, com o intuito de aumentar a 

precisão dos resultados. 

A pesquisa de Soares (2011) enfocou na análise da profundidade de ocorrência do lençol 

freático e também da variação espacial do índice N do ensaio SPT em diferentes profundidades no 

município de João Pessoa - PB. A Figura 4 mostra o mapa obtido para a variação do valor N nas 

profundidades de 1 a 5 metros em uma área delimitada dentro do município estudado. 

 

 
Figura 4. Interpolação do valor médio do N do ensaio SPT entre 1 e 5 metros de profundidade 

Fonte: Soares, 2011 

 

Além destes resultados, a autora elabora ainda mapas com informações adicionais baseadas em 

análises dos resultados iniciais com o intuito de auxiliar na escolha do tipo de fundação. Por exemplo, 
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a Figura 5 mostra o mapa de tensões admissíveis para uma determinada região estudada criada a partir 

dos dados da Figura 4. 

 

 
Figura 5. Interpolação do valor da tensão admissível  

Fonte: Soares, 2011 

 

A autora destaca a importância do uso de um software que utilize um sistema de informações 

geográficas, principalmente com relação à organização, manipulação e análise dos dados para a 

elaboração de produtos finais. Mesmo obtendo resultados satisfatórios quanto à interpolação dos dados 

(principalmente nas áreas com maior densidade de amostras), Soares (2011) enfatiza que os mapas 

elaborados servem como um passo inicial à caracterização geotécnica do município sendo que a 

realização de sondagens do tipo SPT continua sendo imprescindível para a obtenção de parâmetros de 

projeto. 



 

 II INOVACIVIL  2015 
 II SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÃO NA ENGENHARIA CIVIL  

 Mostra Científica:  23 e 24 de Junho de 2015 

3. CONCLUSÃO 

 

A geoestatística se mostra útil para o mapeamento de superfícies que procuram modelar a 

distribuição de variáveis geoquímicas, geofísicas, hidrogeológicas e mais recentemente geotécnicas. 

Contudo, mesmo sendo a krigagem o melhor estimador linear não tendencioso, o método apresenta 

algumas limitações e deve ser usado com ressalvas. 

Os estudos aqui citados foram claros quanto à importância do tamanho da região estudada, uma 

vez que o número de dados necessários para modelar o comportamento de uma região aumenta em 

função do tamanho da mesma. Além disso, a interpolação se torna menos confiável quanto maior for a 

região analisada e a distância entre os dados. Quando a área em análise possuir grande extensão, 

recomenda-se a sua estratificação para obtenção de melhores resultados.   

Além de ser um bom indicador de anisotropia, o interpolador krigagem ordinária se mostra 

eficaz para modelar a variação dos valores do N do ensaio SPT e, em geral, representa bem regiões 

com carência de dados, não sendo tendencioso de forma a não estimar valores extremos para tais 

regiões.  

Por se ocupar de uma metodologia que procura estimar valores para parâmetros naturais, não 

existe nenhuma garantia de que o produto final da krigagem tenha o mesmo histograma, a mesma 

variância e o mesmo semivariograma dos dados originais. Este fato ressalta a importância da análise 

crítica dos produtos finais dos métodos de estimação, uma vez que o objetivo deste tipo de estudo é 

fornecer uma caracterização geral da área estudada e não substituir os já tradicionais ensaios 

disponíveis. 
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