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RESUMO --- Neste trabalho utilizou-se análise de regressão linear e a krigagem pontual para
estimar condutividade hidráulica de aqüíferos em locais não amostrados de uma área localizada na
região do Cariri, sul do Estado do Ceará. Na área de estudo há poucos poços profundos perfurados e
poucos dados hidrogeológicos disponíveis para futuros estudos. A qualidade das estimativas foi
analisada por estatística descritiva e validação cruzada. Observou-se um ajuste de 86% dos dados ao
modelo de correlação linear entre 32 pares de condutividade hidráulica e capacidade específica,
obtidas em banco de dados e determinadas por testes de bombeamento. Por meio desta correlação
foram estimados 128 dados de condutividade hidráulica, a partir de capacidades específicas
existentes em banco de dados. A análise geoestatística desses dados através da modelagem de
variogramas teóricos mostrou que o modelo esférico foi o mais indicado para estimar valores de
condutividade hidráulica, por apresentar menor erro médio quadrático e melhor coeficiente de
determinação na correlação linear entre dados observados e modelados, com 82% dos dados
ajustados. Após estas análises, utilizou-se a interpolação por krigagem pontual com modelo esférico
para estimar valores de condutividade hidráulica em locais sem poços profundos.
ABSTRACT --- This work used a linear regression analysis and point kriging to estimate hydraulic
conductivity aquifers in places not sampled in the region of Cariri, south of the State of Ceará. In
the study area there are few deep wells drilled and few hydrogeological data available for future
studies. The quality of the estimates was analyzed by descriptive statistics and cross-validation.
There was an adjustment of 86% of the data to the model of linear correlation between 32 pairs of
hydraulic conductivity and specific capacity, obtained from the database and determined by
pumping tests. By this correlation were estimated 128 data of the hydraulic conductivity, from
specific capacities existing in the database. The geostatistical analysis of data through theoretical
variogram modeling showed that the spherical model was more appropriate to estimate the values of
hydraulic conductivity, to display lower mean square error and best coefficient of determination in
linear correlation between observed and modeled data, with 82% of the adjusted data. After these
tests, we used the interpolation by punctual kriging with spherical model to estimate values of
hydraulic conductivity in places without deep wells.
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INTRODUÇÃO
Para determinar os parâmetros hidrodinâmicos de um sistema aquífero, o teste de
bombeamento, realizado em poços tubulares, é o método mais utilizado na atualidade. No entanto,
estes testes demandam tempo e dinheiro. Além disso, é válido salientar que são necessários vários
testes de bombeamento para se obter parâmetros como condutividade hidráulica e transmissividade
para um sistema aquífero, de forma que seja possível analisar suas variabilidades espaciais. Diante
disso, torna-se comum à falta de dados necessários a estudos hidrogeológicos mais detalhados.3
No intuito de minimizar esta problemática, numerosas pesquisas têm sido realizadas a fim de
facilitar a estimativa de parâmetros hidrodinâmicos de um sistema aquífero por meio de métodos
mais rápidos e práticos.
Dentre outras aplicações destaca-se a obtenção da transmissividade a partir da equação
resultante da correlação linear entre este parâmetro e a capacidade específica, que é facilmente
determinada em campo. Esta metodologia foi aplicada por vários autores em diversos tipos de
aquíferos, com bons coeficientes de correlação: para aquíferos dolomíticos, Verbovsek (2008)
obteve coeficiente de correlação de 0,80; para aquíferos vulcânicos, Hamm et al. (2005) obtiveram
0,94; para aquíferos fissurais, Fabbri (1997) obteve 0,97; e para aquíferos aluviais, Razack e
Huntley (1991) obtiveram 0,63. Estes dados demonstram a aplicabilidade dessa correlação
amplamente utilizada em estudos hidrogeológicos.
Da mesma forma pode-se obter a correlação linear entre a condutividade hidráulica e a
capacidade específica. No entanto, essa correlação é menos usual por que sua aplicabilidade
depende da restrição que a espessura saturada do aquífero estudado seja constante.
De acordo com a equação de Jacob, a transmissividade ‘T’ é função da condutividade
hidráulica ‘K’ e da espessura saturada do aquífero ‘b’ (T=Kb). Assim, a capacidade específica, que
possui boa correlação linear com a transmissividade, pode também ser utilizada para estimar valores
de condutividade hidráulica de modo a ampliar o banco de informações sobre esse parâmetro em
uma área de estudo com deficiência de dados hidrogeológicos de campo. Esta metodologia foi
aplicada por Rotzoll e El-Kadi (2008), em aquíferos vulcânicos do estado americano do Havaí, de
onde obtiveram coeficiente de correlação linear de 0,81, demonstrando a aplicabilidade do método
na estimativa da condutividade hidráulica a partir da capacidade específica.
Com a finalidade de apresentar uma distribuição espacial confiável de um parâmetro em uma
determinada área, a geoestatística estima grandezas no espaço, supondo que os valores da variável,
considerada como regionalizada, sejam espacialmente correlacionados. A variabilidade dessas
grandezas é estudada através de um modelo probabilístico associado à posição relativa das
observações no espaço e a possível correlação dessas observações em função da distância de
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

2

separação entre elas. Essas características são responsáveis por uma grande aceitação e,
conseqüente, aplicação desse método para estimar variáveis em locais não amostrados (Silva Júnior,
2006).
O método básico de estimativa utilizado em geoestatística é o da krigagem, o qual tem
capacidade de produzir melhores estimativas em termos de interpolação, porque está embasado em
duas premissas: não-tendenciosidade do estimador e variância mínima das estimativas. Essa
metodologia também se destaca pela forma de atribuição de pesos aos valores amostrais. A
determinação desses pesos leva em conta a distância entre um ponto e seus vizinhos e as distâncias
entre esses últimos, gerando uma distância estatística que expressa a distância e a variância. Dessa
forma, os vizinhos agrupados têm importância individual relativamente menor do que aqueles
isolados (Silva Júnior, 2006; Mello et al., 2003, Sansonowski, 2003). 4
A fim de se obter a espacialização de dados de condutividade hidráulica através da aplicação
da ferramenta geoestatística de krigagem, um estudo de caso foi proposto para uma área na região
do vale do Cariri, localizado na bacia sedimentar do Araripe, extremo sul do estado do Ceará. Esta
região é caracterizada por possuir grandes reservas aqüíferas subterrâneas situadas a poucos metros
de profundidade, sendo a mais importante fonte de água potável para abastecimento público e
privado, bem como para diversas atividades, tais como práticas agrícolas, industriais e de lazer
(Mendonça, 2001).
Esse estudo tem a finalidade de estimar dados de condutividade hidráulica através de análise
de regressão para, posteriormente, executar a modelagem da variabilidade espacial dos dados desse
parâmetro, de forma a estimar essa variável em locais não amostrados por meio da ferramenta
geoestatística da krigagem pontual. A qualidade dessas estimativas será analisada por meio de
validação cruzada e estatística descritiva.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
A bacia sedimentar do Araripe, uma das mais importantes da região nordeste em termos de
água subterrânea, com cerca de 11.000 km² de extensão, está localizada no alto sertão nordestino,
mais precisamente nos limites dos estados do Ceará, Piauí e Pernambuco e constitui-se no divisor
de águas das bacias hidrográficas dos rios Jaguaribe (CE), São Francisco (PE) e Parnaíba (PI)
(DNPM, 1996).
Apesar da relevante importância hidrogeológica regional, responsável por diversos estudos
realizados na área, pouco se conhece sobre os parâmetros hidrodinâmicos dos sistemas aquíferos
que compõem essa bacia. Isso se deve a intensa diversificação litoestratigráfica e ao tectonismo
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ocorrido na região, que produziram uma composição alternada de aquíferos, aquitardos e aquicludes
com características espaciais variáveis, tornando os sistemas aqüíferos muito complexos por conta
da existência de fraturas e da ocorrência de grabens e horsts (DNPM, 1996).
Essa bacia sedimentar é definida por três sistemas aquíferos: o superior, localizado na chapada
do Araripe, drenado por centenas de fontes que surgem na encosta; o médio, que aflora no vale do
Cariri, explotado para diversos usos; e o inferior que aflora nas bordas da bacia sedimentar.
A área de estudo está localizada entre os municípios de Crato e Juazeiro do Norte, onde aflora
o sistema aquífero médio, mantendo-se totalmente inserida no Graben Crato – Juazeiro (Figura 1).
Este Graben ocupa uma área de aproximadamente 886 km2 e abrange a quase totalidade desses
municípios.
Este sistema aquífero é composto pelas formações geológicas areníticas rio da Batateira,
Abaiara e Missão Velha. No entanto, na área delimitada para o estudo, aflora predominantemente a
formação rio da Batateira, com espessura média de 200 m. Esta formação é caracterizada por
arenitos fluviais médios a grosseiros, variando em profundidade para arenitos médios a finos,
siltitos argilosos e é cimentada na base por camadas de folhelhos negros, orgânicos e fossilíferos
(GOLDER-PIVOT, 2005).5

Figura 1 – Localização geográfica da área de interesse
O sistema aquífero médio possui importância hidrogeológica fundamental no vale do Cariri,
devido à propriedade de armazenar grandes volumes e por concentrar a maior explotação de águas
subterrâneas da região (GOLDER-PIVOT, 2005; DNPM, 1996). Esta grande explotação interfere
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no ciclo hidrológico local secando rios, riachos e lagos que foram perenes, sendo hoje perenizados
por efluentes.
A área de estudo também está inserida na bacia hidrográfica do riacho São José, um dos
poucos riachos perenes da região. Nela há poucos poços perfurados ou escavados e,
consequentemente, poucas informações hidrogeológicas necessárias para futuros estudos. Dessa
forma, essa área tornou-se objeto de estudo desse trabalho que tem o propósito de estimar valores
de condutividade hidráulica.
Métodos
A capacidade específica ‘Qs’ é um parâmetro simples de ser obtido, divide-se a vazão ‘Q’ de
bombeamento de um poço tubular pelo seu correspondente rebaixamento estabilizado ‘s’. Assim,
valores de capacidade específica se tornam mais abundantes em banco de dados, oferecendo a
possibilidade de estimar parâmetros hidrogeológicos.
A correlação entre capacidade específica e transmissividade é baseada na equação de Dupuit –
Thiem (Equação 1) com restrição para poços totalmente penetrantes com fluxo estacionário e radial
em aquífero confinado, homogêneo e isotrópico de dimensões infinitas (Freeze e Cherry, 1979):

T =

Q
R
× ln 
2π s
r

(1)

onde: T é a transmissividade (m².s-1); Q, a vazão do poço (m³.s-1); s, o rebaixamento estabilizado
(m); R, o raio de influência do poço (m); e r, o raio do poço (m).
A equação 1 é aplicável a regimes de fluxo laminar ideal e não levam em conta as perdas
turbulentas dentro do poço, o que poderia determinar velocidades de fluxo mais elevadas
(Verbovsek, 2008).
Apesar da formulação teórica mencionada, a maioria dos estudos realizados ressalta a boa
correlação linear empírica entre transmissividade e capacidade específica, de onde se obtêm ótimos
valores para o coeficiente de determinação da análise de regressão entre essas duas variáveis,
fazendo com que essa correlação empírica seja aplicada frequentemente. O gráfico apresentado na
Figura 2 exprime essa correlação.6
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Figura 2 – Esboço da correlação linear entre capacidade específica e transmissividade
Como T=Kb, onde ‘K’ é a condutividade hidráulica e ‘b’ a espessura saturada considerada
constante ou de pouca variação espacial, também há possibilidade de correlacionar capacidade
específica com condutividade hidráulica e obter valores aceitáveis para o coeficiente de
determinação na análise de regressão.
De posse dos dados de condutividade hidráulica obtidos( em campo por teste de bombeamento
e estimados através da equação determinada pela correlação linear Qs x K em diversos pontos da
área de estudo, realiza-se a análise geoestatística, de onde serão extraídos da aparente desordem
desses dados, gráficos que caracterizem a estrutura espacial da variável regionalizada em estudo.
A técnica comumente aplicada para essa análise é a variografia, tendo como ferramenta básica
o variograma, que é a descrição matemática do relacionamento entre a variância de pares de pontos
observados e a distância que separa estes pontos (Silva Júnior, 2006; Mello et al., 2003).7
Dessa forma, para se obter o variograma para a série de dados estudada foram realizados
cálculos de variância, apresentados por meio de gráficos em função do passo da distância, obtidos
através do aplicativo SURFER 8.0. Os valores das variâncias experimentais foram obtidos da
equação 2 (Guimarães, 2000):

∑ [Z ( x ) − Z ( x
γ ( h) =
i

i

+ h) ]

2 N (h)

2

(2)

onde: γ é a variância experimental, obtidas pelos valores amostrados [Z(xi),Z(xi+h)]; h é a distância
entre os pontos amostrais; e N(h) é o número de pares possíveis, dentro da malha de amostragem,
com distância h.
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O variograma da Figura 3 mostra o gráfico γ x h. Os pontos do variograma representam a
média aritmética do quadrado das diferenças de todos os pares de pontos que estão separados por
um vetor h, em um dado módulo e direção (equação 2). O variograma experimental pode ser
analisado através de seus componentes e do modelo teórico designado para modelar os dados
experimentais .
A variação no eixo das abscissas (γ) dos pontos que compõem o variograma experimental é a
variância experimental.

Fonte: Modificado de Isaaks & Srivastava apud Silva Júnior 2006

Figura 3 – Representação gráfica do variograma
Os componentes do variograma são definidos como: alcance (a), distância em que as amostras
apresentam-se correlacionadas espacialmente; efeito pepita (C0), ponto inicial onde a curva toca o
eixo γ, quando o passo da distância for igual a zero, h = 0 (este parâmetro pode ser atribuído a erros
de medição ou ao fato de que os dados não foram coletados a intervalos suficientemente pequenos);
patamar (C), valor de γ máximo da curva, onde não existe mais nenhuma correlação entre as
variáveis, sendo assim a variância máxima do conjunto de dados (Silva Júnior, 2006).8
A partir do variograma obtido dos pontos amostrais, ajusta-se variogramas teóricos, que
expressam modelos definidos por funções matemáticas. Esse ajuste é realizado por sucessivas
modelagens a fim de se obter um modelo que mais se aproxime do variograma experimental. Foram
testados os modelos comumente usados: exponencial, esférico e gaussiano (Guimarães, 2000).
Para definir o melhor modelo de variograma teórico aplicável aos dados de condutividade
hidráulica foi realizada a validação cruzada. Esse método consiste em suprimir um dado do
conjunto de dados amostrais e estima-lo utilizando-se as amostras remanescentes. Essa estimativa é
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obtida através da krigagem caracterizada com cada um dos diferentes variogramas teóricos
aplicados. Assim, têm-se dois valores para o mesmo ponto, o fornecido e o estimado.
De posse dos dados fornecidos e estimados para cada variograma teórico, serão determinados
os critérios de seleção da melhor opção a ser aplicada para a interpolação por krigagem: o
coeficiente de determinação (R²) da análise de regressão linear, o erro médio quadrático (equação 3)
e a análise estatística descritiva, considerando os seguintes parâmetros: média, valor mínimo, valor
máximo e variância.

EQM =

(Z i obs. − Z i calc. )2
n

(3)

onde: Zi.obs. são os valores observados do parâmetro; Zi.calc. são os valores calculados do parâmetro
por validação cruzada e n é o número de valores da série de dados.
A análise conjunta desses parâmetros contribui para a determinação da qualidade das
estimativas propostas nesse estudo.
Posteriormente, será realizada a interpolação por krigagem, considerando o modelo teórico
que obteve os melhores resultados na análise do coeficiente de determinação, do erro quadrado
médio e da estatística descritiva.
O algoritmo da krigagem pontual considera um raio de busca pré-estabelecido, e quando uma
determinada amostra com valor muito alto se localiza em uma vizinhança de valores baixos, o ponto
é estimado a partir da média dos valores que estão ao seu redor, ocorrendo uma suavização nesse
local. Essa interpolação será obtida pelo aplicativo SURFER 8.0, que gerará um mapa de isolinhas
na área em estudo para o parâmetro condutividade hidráulica.
A estimativa por krigagem é definida pela Equação (4):

Z * ( x ) = ∑ λi Z ( x i )

(4)

onde: λi são os pesos de cada valor medido; Z é o valor medido em um passo de distância; Z* é o
valor estimado através do método de krigagem a um determinado passo de distância. 9

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dados de capacidade específica, transmissividade e condutividade hidráulica obtidos em
estudos realizados no vale do Cariri (CAGECE/PLANAT, 1984; Sá, 2004) foram correlacionados
linearmente (Figuras 4 e 5). Na correlação capacidade específica versus transmissividade foram
utilizados 25 pares de dados e na correlação capacidade específica versus condutividade hidráulica

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

8

foram utilizados 32 pares. As transmissividades e as condutividades hidráulicas foram obtidas por
testes de bombeamento, aplicando-se os métodos de Jacob e Theis & Jacob.

Figura 4 – Correlação linear entre capacidade específica e transmissividade10

Figura 5 – Correlação linear entre capacidade específica e condutividade hidráulica
De acordo com as Figuras 4 e 5 observa-se respectivamente que aproximadamente 87% e 86%
dos dados ajustaram-se aos modelos de correlação linear, mostrando que se pode aplicar as
equações geradas pela análise de regressão com uma boa confiabilidade das estimativas. Porém
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deve-se ter cuidado na aplicação da equação obtida para não estimar valores incorretos para
aquíferos diferentes.
Os valores dos coeficientes de determinação das duas análises de regressão realizadas
demonstram a interdependência dos parâmetros capacidade específica versus transmissividade e
condutividade hidráulica para o caso em estudo.
As análises de regressão realizadas possibilitaram a estimativa de 210 valores de
condutividade hidráulica para poços, localizados no Graben Crato – Juazeiro, cadastrados no banco
de dados do DNPM (1996), com informações de capacidade específica.
A distribuição espacial destes poços pode ser vista na Figura 6.

Figura 6 – Distribuição espacial dos poços com valores estimados de condutividade hidráulica11
De acordo com a distribuição espacial apresentada na Figura 6, pode-se observar que em
alguns setores do Graben Crato – Juazeiro existem poços muito próximos e em outros, como na
área de estudo, os poços estão muito distantes, ocorrendo uma distribuição irregular. Essa
irregularidade pode influenciar no valor do efeito pepita (parâmetro do variograma que é função da
distância entre os pontos amostrais) e na krigagem (onde quanto menor variação sofrer a distância
entre os pontos melhor será o resultado da interpolação realizada). Contudo, a ferramenta
geoestatística da krigagem atribui a variável interpolada pesos conduzidos pela distância entre os
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pontos, de forma que os pontos muito próximos possuem importância individual relativamente
menor do que aqueles isolados.
A análise geoestatística dos dados georreferenciados de condutividade hidráulica obtidos por
correlação linear realizada através do variograma utilizou três modelos teóricos: esférico,
exponencial e gaussiano. Dados estatísticos, coeficiente de determinação da análise de regressão e
os erros médios quadráticos obtidos por meio da validação cruzada estão dispostos na Tabela 1 para
análise e obtenção do melhor modelo teórico aplicável ao conjunto de dados em estudo.
Tabela 1 – Estatística comparativa dos dados de entrada e da modelagem geoestatística (krigagem
pontual)
Parâmetros analisados
Número de pontos
amostrais
Valor mínimo
Valor máximo
Média
Variância
Coef. de determinação
(R²)
Erro médio quadrático
(EQM)

Correlação
linear
(K x Qs)

Modelo
Unidade

Esférico

Exponencial

Gaussiano

128

128

128

128

UND

2,03x10-6
1,40x10-4
1,81x10-5
5,62x10-10

7,77x10-6
6,08x10-5
1,64x10-5
8,33x10-11

6,93x10-6
5,55x10-5
1,65x10-5
7,35x10-11

7,00x10-6
5,19x10-5
1,63x10-5
7,46x10-11

m.s-1
m.s-1
m.s-1
m.s-1

-

82,5

80,5

80,8

%

-

1,53x10-10

1,64x10-10

1,63x10-10

-

Na análise estatística dos parâmetros da Tabela 1 foram considerados apenas 128 pontos
amostrais dos 210 obtidos pela correlação linear. Foram excluídos 39% dos pontos de tal forma que
os valores obtidos por correlação linear se enquadrassem na faixa de valores mínimos e máximos
obtidos pelo DNPM (1996) para os municípios de Crato, de respectivamente 5,30x10-5 e 1,41x10-4
m s-1 e Juazeiro do Norte, de respectivamente 4,20x10-6 e 1,93x10-4 m s-1. 12
Os modelos teóricos de variograma da Tabela 1 superestimam os valores mínimos e
subestimam os valores máximos de condutividade hidráulica obtidos pela correlação linear K x Qs.
Essas subestimativas podem ser explicadas pela característica de suavização do método
geoestatístico de krigagem, onde uma determinada amostra com valor muito alto se localiza em
uma vizinhança de valores baixos, então o ponto é estimado a partir da média dos valores que estão
ao seu redor, ocorrendo uma suavização da estimativa nesse local.
A suavização ocorrida na estimativa dos dados de condutividade hidráulica através dos
modelos teóricos de variograma pode explicar também a minimização da média desses dados
estimados, porém este parâmetro sofre pouca variação com relação aos valores obtidos pela
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correlação entre capacidade específica e condutividade hidráulica, o que demonstra a confiabilidade
da interpolação.
Uma das premissas da ferramenta geoestatística da krigagem é a variância mínima das
estimativas. Essa premissa justifica a minimização da variância em todos os modelos teóricos
avaliados.
Os modelos teóricos analisados obtiveram bons coeficientes de determinação nas análises de
regressão linear com os dados estimados pela correlação linear K x Qs. O melhor coeficiente foi
determinado para o modelo esférico com aproximadamente 82% dos dados ajustados ao modelo.
Esse modelo também obteve o menor erro médio quadrático, indicando uma melhor estimativa.
Para uma melhor qualidade de uma estimativa não basta associar um valor a um ponto ou a
um bloco, mas também associar a essa avaliação uma idéia da qualidade da estimativa, inferindo o
erro médio quadrático existente, ou seja, avaliando a discrepância entre o valor estimado e o valor
fornecido.
Para o modelo teórico esférico obteve-se um erro médio quadrático mínimo de
aproximadamente 1,53x10-10, fato que comprova a ótima qualidade dessa estimativa. Assim, o
modelo do variograma teórico esférico foi admitido como o mais indicado para estimar valores de
condutividade hidráulica através da interpolação por krigagem pontual.13
O variograma apresentado para o modelo teórico esférico a partir dos dados experimentais é
ilustrado na Figura 7.

Figura 7 – Variograma experimental dos dados de condutividade hidráulica modelado com o
modelo teórico esférico
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De acordo com a Figura 7, o modelo teórico esférico ajustado ao variograma experimental
apresenta um bom ajuste, pois os dados mais próximos à origem correspondem a parte mais
importante do variograma por possuírem maior peso na interpolação, ocorrendo progressivamente
maior independência entre os pontos a distâncias cada vez maiores.14
O efeito pepita do variograma de 0,8 pode ser explicado pela irregularidade da distribuição
dos pontos de observação e/ou por possíveis erros na estimativa por correlação linear.
Para a obtenção de um efeito pepita menor os dados deveriam ser coletados a intervalos bem
menores e com uma melhor distribuição dos pontos.
O patamar de 1,16 do variograma teórico, correspondente ao alcance, indica o valor máximo
da variância do modelo segundo o qual a função estabiliza-se no campo aleatório.. Esse parâmetro
pode justificar a redução nas estimativas dos valores máximos da interpolação por krigagem
mostrada na Tabela 1.
O alcance ‘a’ do variograma teórico possui um valor de 6.000 m, o que possibilita a
estimativa confiável em um raio menor ou igual a esse valor (referente a qualquer ponto). Esse raio
abrange toda a área de interesse, que possui vários pontos desordenados em toda extensão (Figura
8). Entretanto, este alcance pode interferir nas estimativas das bordas. por não possuir dados
observados. 15

Figura 8 – Exemplo do alcance de um ponto do variograma teórico esférico ajustado ao
variograma experimental
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Devido à variabilidade do parâmetro analisado, verificou-se que as variâncias experimentais
apresentaram uma dispersão que dificultou o ajuste do modelo teórico. Esta variabilidade sugere a
necessidade de realização de amostragens a pequenas distâncias para verificar a dependência
espacial, pois a variabilidade entre os pontos amostrados afeta o variograma.16
Apesar de algumas condições desfavoráveis ao ajuste de um modelo teórico ao variograma
experimental, parâmetros como erro médio quadrático e coeficiente de determinação da análise de
regressão linear apresentados na tabela 1, referentes aos valores estimados por regressão linear e por
krigagem pontual, indicam a possibilidade da aplicação do modelo esférico. Desse modo, foi
realizado o método da krigagem pontual utilizando o modelo esférico (Figura 9).

Figura 9 – Interpolação de dados estimados de condutividade hidráulica por krigagem pontual
utilizando o modelo esférico
A Figura 8 ilustra a variação espacial da condutividade hidráulica em uma porção do Graben
Crato – Juazeiro. Na área de estudo, os valores variam de 1,0x10-5 a 2,0x10-5 m s-1. Esses valores
estão na mesma ordem de grandeza da média obtida pelo DNPM (1996) para o município de
Juazeiro do Norte de 4,0x10-5 m s-1.
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A estimativa realizada pode contribuir com o desenvolvimento de estudos hidrogeológicos
mais detalhados no vale do Cariri, como por exemplo: modelagens de fluxo subterrâneo e transporte
de poluentes.17
Variações espaciais de parâmetros hidrogeológicos são comuns, porém dados apropriados que
cobrem densamente uma área de estudo são difíceis de encontrar. Então, prefere-se métodos
simples e baratos de estimativa de parâmetros com extensa cobertura de uma área de estudo. Além
disso, quando se trabalha considerando a dependência espacial, pode-se reduzir os erros aleatórios
pelo controle da parcela deste erro associada a essa dependência.

CONCLUSÃO
A capacidade específica de um poço é um parâmetro fácil de medir in locu tornado-se mais
abundante em banco de dados de água subterrânea e quando correlacionado com outras
propriedades do sistema aquífero pode simplificar estimativas confiáveis de parâmetros como
transmissividade e condutividade hidráulica.
A krigagem quando passível de aplicação é uma ferramenta simples e barata de estimativas de
parâmetros com extensa cobertura da área de estudo, podendo contribuir com estudos mais
detalhados de parâmetros pouco existentes em uma determinada área.
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