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Introdução

O lençol freático é uma importante fonte de
informação para irrigação em regiões áridas e semi-
áridas no mundo [1].

A variabilidade espacial do solo, o excesso de 
umidade e flutuações do lençol freático, entre outros 
fatores, constituem problemas que dificultam a 
incorporação dos terrenos de várzeas ao processo 
produtivo (Goedert, 1985) [2].

A compreensão da estrutura de dependência espacial 
entre as observações permite separar a região estudada 
em sub-regiões de menor variabilidade, tornando 
possível o dimensionamento do sistema de drenagem 
em função de valores representativos de cada subregião 
[3].

Este trabalho teve o objetivo de estudar o 
comportamento do lençol freático através de modelo 
geoestatístico e mapeamento usando e krigagem.

Material e métodos

A área estudada tem 421,0 ha, com 35 poços de 
observação distribuídos em uma malha regular 
1.778,62m X 2.371,50m

Foram medidas as profundidades do lençol freático 
dos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro do 
mesmo ano (falta o ano da coleta).

Utilizando o STATISTICA 7 [4], foi realizada uma 
análise descritiva, através do cálculo de medidas 
estatísticas de posição e dispersão (magnitude de 
variabilidade, presença de valores atípicos, tendência 
central, etc.) e aderência à distribuição normal. 

Para a construção do semivariograma, o qual é a 
ferramenta da geoestatística no estudo da estrutura de 
dependência espacial, foram estimadas as 
semivariâncias com base no modelo de MATHERON 
proposto por Journel & Huijbregths (1978) [5]:
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Para a modelagem do semivariograma e sua 
validação (pelo processo de Jack-knifing) foi 
empregado a ferramenta geoestatística GS+ [6].

Os semivariogramas experimentais que apresentaram 
dependência espacial se ajustaram ao modelo esférico:
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Onde Co é o efeito pepita, C1 é a variância espacial o 
Co+C1 é o patamar e a o alcance.

Para confecção dos mapas de isolinhas foi utilizado o 
método da Krigagem que é uma média móvel ponderada 
em que a estimativa Z*, associada à posição S0, pode ser 
obtida pela equação [7]:
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Estes mapas caracterizarão o comportamento do lençol 
freático nas seguintes profundidades 0,6 m, 1,6 m, 2,4 m.

Resultados e Discussão

As medidas estatísticas dos meses de maio a setembro 
observam-se na tabela 1 respectivamente. Os dados 
apresentaram ajustes à normalidade. Os valores de média, 
mediana e moda, apresentaram valores muito próximos 
para os meses de maio, junho, e agosto, enquanto os meses 
de julho e setembro apresentaram múltiplos valores de 
moda, mas próximos da média e mediana, indicando 
distribuição simétrica o que é provado pelos valores de 
assimetria muito próximos de zero. 

Os resultados dos testes de Kolmogorov-Smirnov (K-S) e 
Shapiro-Wilk (S-W) indicaram a normalidade para os 
dados estudados.

A Figura 1 (A-E) apresenta os semivariogramas, gerados 
pela equação 1, onde os modelos são testados e ajustados. 
O modelo que melhor se ajustou aos semivariogramas dos 
meses de monitoramento da profundidade do lençol foi o 
esférico. AHMADI [1] analisando o comportamento do 
lençol freático verificou, também, que o modelo esférico se 
ajustou ao semivariograma no espaço. 

O efeito pepita (Co) equação 2 representa a 
descontinuidade do semivariograma atribuída a erros de 
amostragens ou variações locais, não explicados pela 
variabilidade dos dados para distâncias amostradas [3], 



observando a Tabela 2 os valores correspondentes são 
muito baixos, acontecendo apenas no mês de maio um 
aumento de dez vezes mais do que os meses seguintes.

Segundo LANDIM [3], os semivariogramas que 
atingem um patamar, como o esférico, a função de 
covariância acha-se presente. E o tamanho da zona de 
influência em torno de uma amostra, pois toda amostra 
cuja distância ao ponto a ser estimado for menor ou 
igual ao alcance fornece informações sobre o ponto. E 
nos meses estudados esta covariância entre os pares 
estimados é muito maior no mês de maio enquanto nos 
meses seguintes ela se torna mais estável, contribuindo 
para que o alcance no mês de maio apresentasse uma 
dependência espacial acima de 2.000m, enquanto os 
outros meses variaram de 650 a 870m.

Os coeficientes (R²) confirmam o ajuste do modelo 
esférico para os semivariogramas mensais, com 
coeficiente mais baixo para o mês de agosto.

Os mapas do comportamento do lençol freático para 
os meses estudados Figura 2 (A-E) apresentaram para o 
mês de maio uma profundidade muito pequena 
caracterizando uma drenagem insuficiente. Em junho é 
observada uma recarga a noroeste e uma baixa 
drenagem no centro do mapa. Esta área central se 
mantém durante os meses de julho a setembro, na 
profundidade de 1,0 a 1,6m.

O comportamento do lençol freático nestes cinco 
meses estudados denota uma necessidade urgente de 
um sistema de drenagem, pois é uma área suscetível a 
salinidade pela alta evapotranspiração, que é natural de 
zonas semi-áridas. 
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Tabela 1. Resumo estatístico dos poços. Tabela 2. Estimativas do modelo teórico para os 
semivariogramas

Maio Junho Julho Agosto Setembro Maio Junho Julho Agosto Setembro
N.º Poços 35 35 35 35 35 Modelo Esférico Esférico Esférico Esférico Esférico

Média 0,62 2,847 2,749 2,769 2,956 Co 0,0097 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Mediana 0,63 3,03 2,79 2,855 3,03 C1 0,0468 0,0441 0,0581 1,88 1,742

Moda 0,75 3,24
Multipla

s
2,759 Multiplas Co+C1 0,0569 0,0442 0,0582 1,881 1,743

Mínimo 0 0 0,69 0,09 1,14 Alcance 2.056 699 750 657 865

Máximo 1,08 5,16 5,73 5,73 6,03 R2 0,758 0,878 0,795 0,605 0,803

Amplitude 1,08 5,16 5,04 5,64 4,89 Co = Efeito Pepita, C1 = soleira, Co+C1 = Patamar, R² = 
coeficiente de regressão entre o modelo e as estimativas.

Variância 0,042 1,148 1,258 1,626 1,43
Desvio 

Padrão
0,204 1,071 1,122 1,275 1,196

Assimetria -0,775 -0,24 0,486 0,023 0,673

Curtose 2,073 0,737 0,945 0,523 0,867

K-S* 0,147 0,159 0,127 0,192 0,132

S-W** 0,948 0,957 0,951 0,94 0,939

* Teste de Kolmogorov-Smirnov com p>0,20

** Teste de Shapiro-Wilk com p= entre (0,05 - 0,20)



 Figura 1 (A-E). Semivariogramas experimentais e o modelo ajustado às profundidades dos poços.

Figura 2 (A-E). Mapas de isolinhas da profundidade do lençol freático dos meses de maio a setembro.


