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Estágios da Análise Espacial 

• Visualização 

–  Mostra padrões de interesse 

• Análise Exploratória de Dados Espaciais (ESDA) 

–  Encontra padrões de interesse 

•  Modelagem e regressão espacial  

– Explica padrões de interesse 
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Implementação da Análise Espacial 

• Além do SIG 

–  As funcionalidades analíticas não fazem parte dos softwares de SIG 
mais tradicionais 

 » Extensões analíticas 

–  A exploração requer uma abordagem interativa 

 » Treinamento 

» Software 

–  A modelagem espacial requer métodos estatísticos especializados 

 » Tratamento explícito da autocorrelação espacial 

 » Tempo-espaço não é tempo + espaço  

 

• ESDA e Econometria Espacial 
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O que tem de especial na análise espacial? 

• Localização, Localização, Localização 

 “onde” faz diferença 

• Dependência é a regra 

– Interação espacial, contágio , externalidades, 
repercussões, imitação  

– Primeira Lei da Geografia (Tobler) 

• “Tudo está relacionado com tudo, mas as coisas mais 
próximas estão mais relacionadas entre si do que as 
mais distantes” 
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Natureza dos Dados Espaciais 

• Dados espacialmente referenciados 
(georreferenciados) 
» atributos associados com localização 

» onde faz a diferença 

• Objetos Espaciais 
–  pontos 
 cidades, lojas, ocorrências policiais, acidentes 

–  linhas 
rede rodoviária, linhas de transmissão 

–  polígonos 

 estados, cidades, setores censitários 
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Modelo de Dados Espaciais 

raster       vs.       vetor 
 grid pontos, linhas e polígonos 
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Tratamento de dados 
para análises de 
superfícies 
 
De forma geral, os dados 
estão disponíveis na 
forma de amostras 
pontuais e para utilizá-los 
necessitamos de um 
processo de interpolação. 
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Tratamento de dados para análises de superfícies 
 
Para gerar superfícies que aproximem o fenômeno estudado 
de forma realista, é necessário modelar sua variabilidade 
espacial. 
 
Os modelos que objetivam gerar superfícies, de forma geral, 
representam a variável em estudo como uma combinação da 
variabilidade em larga e pequena escalas. 
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Criação de camadas raster 
 
O formato raster é a base de um grande número de algoritmos de 
análise. 
 
Uma grande parte dos métodos de informação geográfica não 
geram camadas raster de estrutura regular. 
 
A criação de uma estrutura regular a partir de dados 
irregularmente distribuídos é feita por diversos métodos, 
especialmente os de interpolação. 
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Criação de camadas raster 
 
Nesta parte do curso estudaremos métodos de interpolação, 
tanto os que consideram apenas a variável que vai ser 
interpolada como outros com base estatística que permitem a 
incorporação de variáveis de apoio. 
 
Também veremos como utilizar informação tomada em pontos 
para gerar uma camada raster de densidade. 
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Quando dispomos de uma camada de polígonos que cobre 
todo o território de análise ou de um TIN, o processo é mais 
simples, bastando verificar o polígono em que a coordenada 
de interesse se encaixa e observando o atributo de interesse 
neste polígono. 
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Quando lidamos com camadas de linhas, o trabalho não é 
muito diferente. 
O maior obstáculo, talvez, seja definir o critério para 
considerar uma célula atingida ou não pela linha. 
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Por fim, temos o caso das camadas de pontos, onde a 
conversão em raster é ainda mais simples: basta 
considerar o valor do ponto para a célula onde ele cair e 
ausência de dados para as células onde não haja pontos. 
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O fato de gerarmos a camada raster é 
o primeiro passo para que possamos 
proceder a análise, mas não é 
suficiente para a maioria das 
situações. 
 
Quando rasterizamos uma mapa de 
curvas de nível, por exemplo, temos a 
altitude atribuída às células atingidas 
pelas linhas, mas nas demais células o 
valor da altitude será 0, quando na 
realidade isto não acontece. 
 
O mesmo raciocínio vale se 
utilizarmos uma camada de pontos, 
ao invés das linhas. 
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Os métodos de interpolação que veremos a seguir permitem que 
preenchamos os valores para as demais células do território, a partir 
dos valores pontuais conhecidos, através de estimativas. 
 
Para fazer isto, aplicam-se conceitos de estatística espacial, mais ou 
menos complexos, de acordo com sua formulação. 
 
No resultado, os pontos mais próximos daquele que estudamos 
determinam o valor dele. 
 
Esta é uma aplicação direta da Lei de Tobler (primeira lei da 
geografia). 
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Em termos gerais, um método de interpolação é uma ferramenta 
que permite o cálculo do valor de uma variável para uma 
coordenada para a qual o valor não é conhecido a partir de 
valores conhecidos para uma série de outras coordenadas. 
 
O número de métodos é muito amplo e diversificado. 
 
Em geral, qualquer variável recolhida por amostragem pode gerar 
uma camada raster com interpolação. 
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Em alguns casos os valores das células guardam dependência não 
somente com a variável interpolada, mas também com outras 
variáveis (para as quais podemos ou não ter informações) 
 
Estas variáveis, chamadas variáveis de apoio sempre que possível 
e que mostrem significância, devem ser incluídas na análise. 
 
Esta inclusão pode acontecer por regressão, sem necessidade de 
estatística espacial. 
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Interpolação 
Um método de interpolação permite o cálculo de valores em 
pontos não amostrados a partir de valores recolhidos em um outra 
série de pontos. 

Os quatro pontos marcados foram amostrados e dispõe de valores. 
Embora não estejam exatamente no centro da célula, seu valor é o que 
atribuímos às células. 

Queremos estimar o valor da célula marcada com  ( ? ) 

 



ANÁLISE ESPACIAL II 

Neste caso a lógica indica que o valor deve ser inferior a 10 
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Neste caso não parece tão fácil adivinhar o valor procurado. 
 
Embora o procedimento seja o mesmo que nos casos 
anteriores, aqui não se visualiza a autocorrelação espacial. 
 
Ao realizar esta interpolação, métodos diferentes podem 
gerar resultados diferentes. 
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Estes exemplos simples visam dar uma ideia geral do processo 
de interpolação. Apesar das diferenças entre os métodos, 
todos partem da ideia comum de estimar valores em um 
ponto baseado na amostragem em outros pontos. 
 
A aplicação habitual de interpolação espacial em SIG é 
bidimensional, mas podemos incluir uma cota z, gerando um 
modelo tridimensional ou uma dimensão temporal. 
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Podemos classificar os métodos de interpolação segundo vários 
critérios: 
 
Segundo os pontos considerados para o cálculo de valores.  
 
 - Locais: consideram apenas os pontos incluídos em uma certa 
área de abrangência 
 
- Globais: consideram todos os pontos 
  
 
- Locais/Globais 
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Segundo o valor dos pontos de partida 
 
Exatos: o valor atribuído ao ponto amostrado é 
exatamente aquele levantado 
 
Aproximados: o valor corresponde ao melhor ajuste 
possível 
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Segundo a inclusão ou não de elementos 
probabilísticos 
 
Estocásticos: empregam elementos probabilísticos 
 
Determinísticos: não empregam elementos 
probabilísticos 
 



ANÁLISE ESPACIAL II 

Modelos determinísticos locais 
 
Uma alternativa simples para gerar uma superfície a 
partir de amostras pontuais é ajustar uma função 
bidimensional sobre as amostras consideradas, 
gerando uma superfície com valores proporcionais à 
intensidade local das amostras. 
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Modelos determinísticos locais 
 
Variações deste esquema básico são os interpoladores: 
 
- Por vizinho mais próximo 
- Por média simples 
- Por média ponderada 
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Método do vizinho mais próximo 
 
O vizinho mais próximo é o mais simples 
dos interpoladores. Apenas usa o valor 
do ponto mais próximo do nó da grade 
para estimar o valor interpolado. Os 
valores observados não são modificados, 
havendo apenas uma redistribuição dos 
mesmos em uma grade regular. É usado 
quando desejamos transformar dados 
brutos em grade regular sem modificação 
dos valores observados. 
A interpolação por vizinhança não é 
adequada para trabalho com variáveis 
contínuas, mas sim com categóricas. 
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Aplicações interessantes 

• Pontos poderiam ser páginas de internet e o vizinho mais 
próximo,  a página mais similar a ela  

• Pontos poderiam ser pessoas e o vizinho mais próximo o 
melhor amigo 

• Pontos poderiam ser espécies vegetais e o vizinho mais 
próximo a espécie mais semelhante 

• … 
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VIZINHO MAIS PRÓXIMO 

Conformação original das amostras Interpolação por vizinho mais próximo 
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Uma maneira de estabelecer área 
de influência um pouco mais 
elaboradas é através do Diagrama 
de Voronoi, ou Polígonos de 
Thiessen 

O método consiste em gerar 
polígonos ao redor dos pontos 
amostrados onde toda a área do 
polígono está mais próxima ao 
ponto gerador do que qualquer 
outro ponto ao redor 

O método foi bastante utilizado 
antes da possibilidade de 
interpolação computacional 
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MÉDIA LOCAL 
Este interpolador estima os valores de pontos da grade regular 
apenas calculando a média de pontos selecionados ao redor de 
cada nó. Os pontos são selecionados em função do número de 
vizinhos ou do raio de busca. No exemplo ilustrado na figura os 
parâmetros para a interpolação são: raio de busca = 10 m ou 
número de vizinhos = 8. 
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Métodos baseados em distância ponderada 
 
Os métodos baseados em distância ponderada 
são algoritmos de interpolação do tipo local,  
aproximados e determinísticos. 
 
O valor em uma coordenada se calcula mediante 
uma média ponderada dos pontos de influência 
selecionados. 
 
O peso de cada componente na média é uma 
função da distância. Mais usualmente a atração 
gravitacional (inverso do quadrado da distância) 
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INVERSO DA DISTÂNCIA 
 
Esse interpolador utiliza o modelo estatístico denominado ‘inverso das 
distâncias’. O modelo baseia-se na dependência espacial, isto é, supõe 
que quanto mais próximo estiver um ponto do outro, maior deverá ser a 
correlação entre seus valores. Dessa forma atribui maior peso para as 
observações mais próximas do que para as mais distantes. Assim o 
modelo consiste em se multiplicar os valores das observações pelo 
inverso das suas respectivas distâncias ao ponto de referência para a 
interpolação dos valores. 
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INVERSO DA DISTÂNCIA 
 
A equação pode ser ajustada para incluir uma potência para as 
distâncias, com isso pode-se atribuir pesos diferentes para a 
estimativa do valor de uma observação para uma mesma 
distância.  
 
Com essa modificação na Equação pode-se atribuir diferentes 
valores a potência “p”, sendo que quanto maior for o valor dessa 
potência maior será a influência dos vizinhos mais próximos no 
valor estimado para o ponto z.  
 
A potência mais utilizada é ‘2’ e por isso frequentemente esse 
interpolador é chamado de ‘inverso do quadrado das distâncias’. É 
conhecido também por IDW (The Inverse Distance Weighted).  
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IDW 

• IDW é popular, fácil, mas problemático  

• Os valores interpolados são limitados pela faixa de 
dados 

• Quantos pontos devem ser incluídos no cálculo da 
média? 

• O que acontece quando há irregularidade na 
distribuição dos pontos? 

• E nas bordas do mapa? 
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Ozônio na Califórnia 
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Power of distance 

4 sectors 
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Validação cruzada 
• Remover um dos pontos amostrados e usar os pontos 

remanescentes para estimar o valor do ponto removido . 

• Erro = observado - estimado 
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Resultado 
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Ajuste de funções  -  Superfícies de tendência 
 
O ajuste de funções é um método de interpolação determinístico (ou 
estocástico dependendo da função que visa ajustar, aproximado e 
global. 
 
Pode-se aplicar de forma local, mas isto não é usual. 
 
A partir do conjunto completo de pontos de partida, estima-se uma 
superfície definida por uma função do tipo   bz = f(x; y) 
 
O ajuste da função se realiza por meio de mínimos quadrados. 
 
Estas funções são do tipo polinomial, e permitem o cálculo dos 
parâmetros em toda as células da camada raster. 
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Ajuste de funções 
 
Por sua própria construção, requerem poucas operações e são rápidas 
de calcular. 
 
Esta simplicidade também é seu principal inconveniente.  
 
Os polinômios de graus 0, 1, 2 ou 3 são todos simples demais e não 
atendem aos problemas com a complexidade típica do SIG. 
 
Pode-se empregar polinômios de graus maiores, resultando em 
aumento da precisão do ajuste dos pontos iniciais, mas também maior 
oscilação entre os pontos. 
 
Em nenhum caso se obtém uma superfície fiel como aquela gerada por 
outros métodos. 
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Ajuste de funções 
 
Este método é muito útil para determinar as tendências gerais 
dos dados, mas o potencial para prever a variação local é muito 
pobre e também é muito sensível a valores atípicos (outliers), 
valores fora da moda.  Assim, por si só não ajudam a 
compreender processos espaciais. No entanto, este é o método 
geral de interpolação mais comumente utilizado em algumas 
áreas como a arqueologia. 
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Ajuste de funções 
 
O emprego de funções de ajuste permite incorporar outras variáveis 
adicionais. 
Isto possibilita a incorporação de variáveis de apoio (preditores) que 
podem ter influência na variável interpolada, considerando não 
somente a posição dos diversos pontos mas também os valores de tais 
variáveis de apoio. 
Para utilização de uma variável de apoio é necessário que se tenha o 
valor dela para todas as células, ou seja, que ela também esteja em 
formato raster. 
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Ajuste de funções  - superfícies de tendência 
 
Embora em muitos casos a superfície interpolada possa não 
reagir com precisão à variável , ela pode ser utilizada para 
considerar o efeito das tendências globais na distribuição deste. 
Uma variável pode ser condicionada por efeitos globais e locais.  
Como o ajuste de uma função polinômica é um interpolador 
global, pode ser utilizado para separar estes efeitos. Este 
processo constitui o uso da chamadas superfícies de tendência. 
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Superfícies de tendência 

 

Suponhamos uma camada de temperatura. Esta depende da 
altitude, mas também da latitude. 

Ou seja, além da característica local (altitude) existe uma 
tendência global (no nosso hemisfério, quanto mais ao sul, mais 
frio). 

Pode-se modelar o efeito global como uma função linear e 
separar o efeito dos fatores altitude e latitude. O efeito local 
pode ser entendido como o resíduo de primeira ordem da 
superfície interpolada. 
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Superfícies de tendência 
 
A aplicação de preditores deve ser parcimoniosa: manter o 
modelo o mais simples possível. 
 
A adição de novos preditores, caso estes estiverem 
correlacionados, vai elevar a multicolineariedade. 
 
Esta circunstância piora a qualidade das estimativas, 
especialmente a predição de valores fora da área delimitada 
pelos pontos de partida. 
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Superfícies de tendência – etapas 
 
1 . Selecione a função de regressão polinomial mais significativa, 
que melhor explica a distribuição dos valores de amostra. Isto é 
obtido pelo cálculo da relação F que expressa a proporção da 
variância total tomada em consideração por a função de 
regressão. Recomenda-se limitar a função de regressão até à 
quinta ordem. Tal superfície requer 21 coeficientes a serem 
modelados. Se a relação de F ainda não é significativa, isso 
significaria que o padrão de distribuição das propriedades é 
demasiado complexo para ser resumido com uma função de 
superfície. 

 



ANÁLISE ESPACIAL II 

Superfícies de tendência – etapas 
 

 
2. Uma vez que o modelo de regressão foi "calibrado" (isto é, 
a estimativa dos valores dos coeficientes de função e seleção 
da ordem função mais apropriada), a função de regressão 
deve ser então aplicada a um conjunto independente de 
pontos de amostra para fins de validação. 
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Superfícies de tendência – etapas 
 
 
3. Finalmente, a função de regressão selecionada descreve a 
superfície de tendência considerada que modela a distribuição 
espacial das propriedades. Esta função pode, então, ser 
utilizada para estimar o valor da propriedade em qualquer local 
Xi, Yi dentro da área de estudo. 



ANÁLISE ESPACIAL II 

Curvas adaptativas (Splines) 
 
As curvas adaptativas ou splines constituem uma família de 
métodos de interpolação exatos, determinísticos e locais. 
 
Do ponto de vista físico, assemelha-se a sobrepor camadas 
elásticas sobre a área a interpolar.  
 
Criam superfícies suaves, cujas características podem ser 
reguladas modificando-se o tipo de curva empregado e os 
parâmetros. 
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Curvas adaptativas (Splines) 
 
 
A superfície criada cumpre a função de minimizar com caráter 
global alguma propriedade como a curvatura. 
 
Como resultado, se assegura continuidade: para elevação, que 
não haja picos, para gradientes, que as mudanças não sejam 
abruptas, para curvaturas, mínimos. 
 
A interpolação resultante não é exata, mas muito próxima disto. 
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Curvas adaptativas (Splines) 
 
Os splines não sofrem dos principais defeitos dos métodos 
anteriores.  
 
Por um lado, pode alcançar valores fora da faixa dos pontos de 
partida. Por outro, o comportamento das funções polinômicas 
entre pontos é evitado, mesmo para graus elevados. 
 
Entretanto, em regiões com mudanças bruscas de valores (por 
exemplo, dois pontos de entrada próximos mas com valores muito 
diferentes) pode apresentar oscilações artificiais significativas. 
 
Para solucionar este problema, uma solução é o emprego de splines 
com tensão 
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Superfície calculada mediante interpolação com splines 
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Krigagem 
 
A krigagem é um método de interpolação estocástico, exato e 
aplicável tanto de forma local como global. 
 
Trata-se de um método complexo, com uma forte carga 
(geo)estatística, e do qual existem diversas variantes. 
 
A krigagem baseia-se na teoria das variáveis regionalizadas. 
 
O objetivo do método é oferecer uma forma de estabelecer um 
ponderação ótima entre os pontos em um interpolador local. 
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Krigagem 
 
A interpolação ótima deve cumprir os seguintes requisitos: 
 
O erro de predição deve ser mínimo. 
 
Os pontos próximos devem ter pesos maiores que os distantes. 
 
A presença de um ponto próximo em determinada direção deve 
diminuir a influência (mascarar) pontos na mesma direção 
entretanto mais distantes. 
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Krigagem 
 
Pontos muito próximos e com valores muito semelhantes devem 
ser agrupados. 
 
A estimativa de erro deve ser feita em função da estrutura dos 
pontos, não dos valores. 
 
Juntamente com a superfície interpolada, a krigagem gera 
superfícies de erros de interpolação, que podem ser empregadas 
para verificar a qualidade da interpolação nas diferentes regiões. 
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Krigagem 
 
Em sua expressão fundamental, a krigagem é semelhante a um 
método baseado em ponderação por distância. 
 
Os pesos são igualmente atribuídos a cada um dos pontos, mas de 
uma forma bem mais complexa: em lugar de utilizar a distância, 
utiliza-se análise de autocorrelação através do variograma teórico. 
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Krigagem involve diversos passos 

 

– Análise exploratória dos dados 

– Modelagem do variograma 

– Criação da superfície com base no variograma 
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Resultados da Krigagem 

 

• Uma vez desenvolvido o variograma, ele é utilizado para 
estimar os pesos das distâncias para a interpolação 

• Uso intensivo de recursos de computação com dados de 
muitos pontos 

• A estimação do variograma é complexa  

– Nenhum método é absolutamente melhor 

– Resultados não são absolutos, há suposições de distância, 
viés direcional … 
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Resultado da krigagem 

• Similar ao padrão IDW 

• Menos detalhes nas 
áreas remotas  

• Suave 
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IDW vs. Krigagem 

• Krigagem aparenta dar 
um visual mais suave 
aos dados 

• Krigagem evita o 
efeito “olho de boi” 

• Krigagem fornece o 
erro padrão 
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Amostragem de dados para interpolação 
 
Muitas vezes, a informação que possuímos é o que deu para arranjar e 
não há remédio senão usá-la.   Ex. Curvas de nível digitalizadas. 
 
Em outras ocasiões, entretanto, os dados podem ainda não ter sido 
levantados e podemos preparar um projeto para isto. 
 
Neste caso podemos buscar o conjunto mais adequado, visando a 
melhor superfície interpolada possível. 
 
Claro, respeitando as limitações existentes (tempo, dinheiro, técnica…) 
 
Um projeto eficiente de amostragem ajuda de forma direta na 
obtenção de melhores resultados. Este projeto pode ser para a 
obtenção de um novo conjunto ou para enriquecer um existente. 
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Amostragem de dados para interpolação 
 
O objetivo de uma amostragem espacial é poder inferir uma nova 
informação acerca de uma população que tem seus elementos 
georreferenciados, a partir de um subconjunto desta população. 
 
A razão para se utilizar uma amostra é a impossibilidade de se analisar 
toda a população, seja porque é muito numerosa (como os habitantes 
de um país), seja porque é infinita (temperaturas, altitudes) 
 
Ainda que o uso das amostras não seja exclusivo para a interpolação e 
obtenção de uma superfície contínua, a vinculação de um com o outro 
justifica este estudo. 
 
Vejamos algumas ideias fundamentais para montar um projeto 
adequado e eficiente de amostragem. 
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Amostragem de dados para interpolação 
 
Trabalhar com uma fração da população gera um nível de erro. 
Um projeto adequado permite controlar e ajustar-se a este erro. 
 
Algumas perguntas a serem colocadas: 
 
• O que se pretende estimar? 

• Que tamanho de amostra é necessário para determinado nível 
de precisão? 

• De onde pegar estas amostras? 
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Existem três modelos básicos de amostragem:  

• Aleatório 

• Estratificado 

• Regular 
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A amostra aleatória, como diz o nome, não obedece a nenhuma 
condição. 
 
Quando não se conhece o comportamento da variável 
amostrada, é uma boa opção. 
 
A amostra regular dispõe os pontos em intervalos fixos, 
constituindo uma malha. 
 
A amostra estratificada requer a presença de uma variável 
adicional relacionada. Se esta variável está dividida em zonas, 
pode-se subdividir a amostra utilizando-se as zonas. 
 
Pode-se, também , combinar os tipos de amostra. 



ANÁLISE ESPACIAL II 

Resumindo 
 
O objetivo do projeto de amostragem é explicar a 
variabilidade da variável da melhor maneira possível. 
 
Se a amostragem é complementar a uma existente ou é 
recorrente, o conhecimento que já se tem deve ser utilizado 
para melhor projetar a amostra. 
 
Caso contrário, projetos pilotos podem ser muito úteis. 
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A amostra deve ser representativa tanto quanto aos 
atributos quanto à disposição geográfica.  
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A figura do slide anterior também pode ilustrar alguns dos 
problemas que podem ser encontrados nos diferentes métodos 
de amostragem. 
 
Se a variável exibe um comportamento periódico, uma 
amostragem regular pode mascarar a existência de tal 
periodicidade e não ser representativa em relação aos atributos. 
 
Se existe algum tipo de ordenamento oculto na variável a 
analisar, deve-se ter cuidado na hora de se empregar 
amostragens sistemáticas, para evitarem-se estes fenômenos. 
 
Ao se empregar amostras aleatórias, há o risco de que áreas 
geográficas fiquem sem registros ou com registros insuficientes, 
por conta da própria aleatoriedade. 
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Escolha do método adequado 
 
Além dos métodos de interpolação que vimos, que são os mais comuns e 
habitualmente usados, existem muitos outros que aparecem em algumas 
aplicações de SIG, como Vizinho Natural, Interpolação Picnofilática e outros. 
 
Além disto, cada um destes métodos apresenta diversas variantes, resultando 
que o número de metodologias é realmente extenso. 
 
O processo de escolha do método para gerar a superfície a partir dos pontos 
não é simples. 
 
Não existe um método universalmente estabelecido como mais adequado em 
todas as situações e nem mesmo para cada tipo de situação. 
 
Não apenas o método deve ser objeto da escolha, mas também a maneira de 
utilizá-lo. 
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Escolha do método adequado 
 
A escolha deve se basear em diversos fatores. 
 
Entre os fatores a considerar, vale mencionar os seguintes: 
 
- As características da variável a interpolar 
Em função do significado da variável, as características de um 
método podem ser adequadas ou não. Se, por exemplo, 
interpolamos valores de precipitação máxima anual, não é 
adequado utilizar métodos que suavizem excessivamente a 
superfície, pois estaríamos perdendo valores extremos, que, 
neste caso, são de grande interesse. 
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- As características da superfície a interpolar.  
 
Se conhecemos a priori algumas características adicionais da 
superfície resultante, alguns métodos permitem a incorporação 
destas características. Por exemplo, variações bruscas em pontos 
de descontinuidade como penhascos em uma interpolação de 
altitude, podem ser incorporados mediante a imposição de 
barreiras usando-se métodos como o do inverso da distância mas 
isto não é possível com a krigagem. 
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- A qualidade dos pontos de partida  
 
Quando os dados de partida são de grande precisão, os métodos 
exatos podem ser de maior interesse, de maneira a preservar o 
dado original. 
 
Se, caso contrário,  sabemos que os dados de partida contem 
muito ruído, os métodos que suavizam o resultado, como a 
krigagem, são preferíveis, pois atenuam este ruído. 
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- O rendimento dos algoritmos 
 
Alguns algoritmos, como os baseados em distância, são rápidos e 
requerem um tempo de processamento aceitável mesmo para 
conjuntos de dados muito grandes. 
 
Outros, como a krigagem, são mais complexos e o tempo de 
processamento é elevado. 
 
Além disto, temos que acrescentar a configuração própria do 
método, pois a criação da camada de superfície em alguns 
métodos pode levar muito mais tempo que outros e requerer 
mais esforço. 
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- O conhecimento dos métodos 

Pode parecer óbvio, mas deve-se conhecer bem um método para se 
poder aplicá-lo. 

Um método de grande complexidade, como a krigagem, exige uma 
sólida base de conceitos geoestatísticos para sua aplicação. 

Mais ainda: o elevado número de ajustes e a alta sensibilidade do 
método à variação destes valores reforça esta necessidade de 
conhecimento. 
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A despeito das questões levantadas no slide anterior, a 
krigagem é usada habitualmente sem se considerarem estes 
aspectos, obtendo-se resultados aparentemente corretos mas 
com frequência errôneos. 
 
A experiência do usuário é um elemento chave na aplicação 
dos métodos de interpolação e uma grande ênfase deve ser 
dada a isto. 
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- Condições dos dados de entrada 
 
Também não podemos esquecer que alguns métodos assumem 
certas condições dos dados de partida e isto pode não estar 
certo, requerendo-se algum trabalho de transformação. 
 
É necessário comprovar se os dados de entrada atendem estes 
pressupostos ou tentar outro método. 
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Uso da camada resultante 
 
Não é a mesma coisa utilizar um MDE para criar uma visão 3D em 
uma foto aérea que gerar uma ortofoto.  
 
Os requisitos de qualidade no primeiro caso são menores, tão 
somente visuais e qualquer método pode ser válido 
 
Aplicar uma metodologia complexa e trabalhosa como a 
krigagem talvez não seja a melhor opção neste caso, mas sim o 
emprego de uma ponderação de distância. 
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Escolha das características da camada resultante 

Os métodos que vimos não impõem restrições sobre a 
distribuição ou o número dos pontos de entrada (embora a 
krigagem, por exemplo, exija um certo número de pontos para 
ajuste do variograma), nem tampouco sobre as características da 
camada resultante. 

Mesmo assim é claro que existe uma relação direta entre ambas 
e a capacidade de um conjunto de valores pontuais gerar uma 
superfície é limitada. 

Na prática, com qualquer camada de pontos, podemos obter 
uma camada de superfície, uma vez que sempre podemos 
calcular o valor das células. 

Isto não significa que consigamos fazer as análises necessárias. 
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O tamanho da célula é um dos parâmetros básicos que definem as 
características da camada raster. 

Existindo relação entre os pontos de origem e a camada interpolada, 
deve existir também uma relação entre a distribuição espacial dos 
valores pontuais pois ambos elementos definem a precisão aplicada à 
variável estudada. 

Quando o número de pontos é insuficiente, criar uma camada de alta 
resolução é gerar um resultado cartograficamente incorreto. 

Por outro lado, interpolar com células muito grandes é desperdiçar  
parte da informação de entrada e, se a amostra foi gerada 
especificamente para este trabalho, um gasto equivocado de recursos.  

A escolha do tamanho de célula adequado é fundamental no processo 
de interpolação. 
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Os conceitos que veremos a este respeito podem ser 
empregados tanto para estimar o tamanho da célula da camada a 
interpolar como para ajudar no projeto da amostragem. 
 
Assim, se sabemos de antemão as características da camada que 
precisamos gerar, podemos projetar de forma mais correta a 
amostragem. 
 
O tamanho adequado da célula é função (T. Hengl.) 
- Da escala  
- Da capacidade de processamento 
- Da precisão posicional 
- Da densidade da amostra 
- Da correlação espacial existente e 
- Da superfície a interpolar 
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Segundo estes conceitos são  definidos os tamanhos mínimo e máximo 
das células para cada circunstância e fator considerado entre os 
listados. 
Ainda, se recomenda uma solução de compromisso entre os citados 
valores extremos. 
Por exemplo, uma análise de solo. 
Para cada centímetro quadrado do mapa deve haver pelo menos um 
ponto amostral. 
Aplicando-se alguns conceitos cartográficos chega-se a uma resolução 
ótima: 
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Para padrões regulares, e para padrões aleatórios ou agregados, 
temos: 

Se utilizarmos critérios baseados na distribuição espacial 
teremos: 



ANÁLISE ESPACIAL II 

Ainda que seja impossível dar um valor exato para a 
resolução ótima considerando todos os fatores implicados, 
valores recomendados como os anteriores são muito úteis e 
podem dar uma ideia do intervalo em que o tamanho da 
célula deve estar. 
 
Sem constituírem-se de receitas infalíveis, são ferramentas 
úteis que devem ser consideradas antes de se interpolar um 
conjunto de pontos. 
 
Para informação mais detalhada um site interessante a ser 
consultado é http://spatial-analyst.net  onde se pode obter a 
planilha  GRID_CALC.xls e o código fonte do algoritmo pixel.R 

http://spatial-analyst.net/
http://spatial-analyst.net/
http://spatial-analyst.net/
http://spatial-analyst.net/
http://spatial-analyst.net/
http://spatial-analyst.net/
http://spatial-analyst.net/
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Comprovação do ajuste. Validação 
 
Alguns métodos, como a krigagem, produzem uma estimativa de erro 
além da camada de valores interpolados. 
 
Em métodos aproximados, como o ajuste de funções polinomiais, 
pode-se calcular o resíduo quadrático segundo 
 
 
 
Ou seja, como o quadrado da diferença entre o valor real e o estimado. 
 
Nos métodos exatos, pela própria definição, este valor é zero. 
Isto não quer dizer que a camada interpolada seja perfeita (é, mas 
apenas nas células com pontos de entrada) ou que não se possa fazer  
uma validação. 
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Comprovação do ajuste. Validação 
 
Uma forma habitual de proceder é, quando se dispõem de 
muitos dados amostrais, reservar alguns para validação posterior. 
 
Se não há esta possibilidade de reservar parte dos dados, pode-
se realizar uma validação cruzada. Neste processo, calculam-se 
por interpolação pontos em cada uma das coordenadas dos 
pontos amostrais, empregando em cada caso, todos os pontos 
restantes. Assim se obtém um conjunto de pares de valores: um 
da amostra, outro da interpolação. Com eles pode-se realizar 
uma regressão e obter o coeficiente de correlação. 
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Valores preditos 
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Densidade 
 
Além dos métodos de interpolação, existe um outro tipo de 
operação que se pode realizar sobre as camadas de pontos e que 
resultam em uma camada raster. 
 
Uma alternativa simples para analisar o comportamento de 
pontos é estimar a intensidade pontual através do processo em 
toda a região de estudo. O tipo de estimativa considera a 
influência irradiando-se a partir do ponto, por isso também são 
chamados mapas de calor. 

 

A ferramenta tradicionalmente utilizada para isto é o estimador 
de Kernel. 
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Nas figuras acima, varia-se o raio de influência. 

Pode-se notar a grande diferença no resultado. 

O raio de influência máxima é o parâmetro mais importante na 
estimativa por densidade e deve ser selecionado de acordo com a 
distribuição dos pontos amostrais. 

Além de usar as coordenadas do ponto para a estimativa, pode-se 
ponderar pelos atributos. 
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Em um caso, por exemplo, de observações de uma espécie, a 
camada de densidade fornece a medida de probabilidade de 
encontrar esta espécie em cada célula. 
 
O cálculo destas probabilidades serve de base para o 
desenvolvimento de modelos preditivos mais complexos, 
 
Estes modelos incluem a utilização de variáveis de apoio, como 
amostras não só de presença, mas também de ausência. 
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RESUMINDO 
 
A informação vetorial, especialmente a disponível em formato de 
pontos, pode converter-se em camadas raster através de 
métodos de interpolação. 
 
Estes métodos permitem calcular valores em pontos não 
amostrados a partir de valores recolhidos em uma série de 
pontos. 
 
Deste modo se pode atribuir um valor a cada célula de uma 
camada raster e criar uma representação contínua da variável 
levantada nos pontos de amostra. 
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RESUMINDO 
 
Existem muitos métodos de interpolação diferentes, dentre os 
quais destacamos, por serem os mais habituais em análise 
espacial: 
 

- Vizinho mais próximo 
- Ponderação por distância 
- Ajuste de polinômios 
- Curvas adaptativas 
- Krigagem 
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RESUMINDO 
 
A escolha do método a ser empregado deve ser realizada em 
função: 
 

- do tipo de dados a interpolar 
- das características dos dados 
- dos requisitos e usos previstos para a camada resultante 

 
entre outros fatores 
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RESUMINDO 
 
É importante, também, escolher uma resolução adequada e, caso 
os pontos de entrada já não estejam colhidos, projetar uma 
amostragem ótima. 
 
Empregando métodos de validação e validação cruzada, pode-se 
comprovar a qualidade da camada interpolada e a validade dos 
dados de entrada e do modelo utilizado. 
 
Juntamente com a interpolação, o cálculo de densidades permite 
também a criação de camadas raster a partir de dados pontuais.  
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