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O variograma mede a variação das distâncias de uma variável em relação a ela mesma em todas as 

direções. O objetivo foi realizar a modelagem de continuidade espacial por krigagem ordinária dos 

dados utilizando como variável concentração de cádmio, comparando os resultados em referência a 

mapas de valores interpolados. Utilizou-se o banco de dados Jura de contaminação do solo em que 

sete variáveis foram medidas em uma área de 145 km² no Instituto Federal Suíço de Tecnologia, no 

norte dos Alpes, na Alemanha. Através do modelo variográfico resumido, fez-se a krigagem, que 

leva em conta as distâncias entre o sítio a ser estimado e os locais com dados e a continuidade 

espacial da variável descrita. O mapa variográfico mostrou as direções da anisotropia de maior e 

menor continuidade usadas para obter o variograma direcional e ominidirecional. Utilizou-se os 

softwares GSLib e SGeMS para obtenção dos gráficos e resultados de krigagem ordinária. Utilizou-

se krigagem ordinária de média desconhecida para estimar as concentrações de cádmio, e os 

modelos variográficos foram utilizados para gerar o variograma direcional e omnidirecional. O 

modelo direcional estima valores baixos às custas de altos e o omnidirecional estima valores altos 

às custas dos baixos. A nuvem de correlação entre valores reais e valores estimados também exibe 

os resultados. O modelo que melhor se comparou com o mapa real da localização das concentrações 

de cádmio foi o direcional, o que pode ser explicado pela interferência da continuidade espacial da 

variável regionalizada, que possui maiores e menores direções de continuidade. 
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