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RESUMO

Aplicou-sc, neste trabalho, a Geoestatistica

subsidiada por métodos da Estatística Clássica, objetivando

o entendimento da variabilidade espacial e subsequente

cartografia das seguintes variáveis: topo da Formação

Botucatu, espessura da Formação Serra Geral, nível

piezométrico e vazão especifica, localizados na área urbana

de Ribeirão Preto - SP. Foi feita a avaliação do tipo da

distribuição, grau de relação e da tendência espacial

preliminar das variáveis. Em seguida empregou-se a análise

geoestatistica para caracterização e modelamento da

continuidade espacial, que possibilitou a construção de

modelos matemáticos, usados no processo de estimação. A

representação em duas dimensões da variabilidade ou

continuidade espacial consistiu em mapas com curvas de

isovalores das variáveis analisadas.
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CAPITULO l

INTRODUÇÃO

•*•

A aplicação de modelos matemáticos,

representativos do comportamento espacial áe variáveis

originadas de um fenómeno natural, constitui-se um esforço

pertinente a muitos cientistas das áreas de Geociências. Os

motivos que conduzem a esta busca são diversos, destacando-

se entre eles a necessidade de se efetuar previsões

quantitativas àe uma variável, bem como, a simulação de

determinadas condições que auxiliem e otimizem a execução de

projetos.

Os modelos matemáticos envolvem variáveis e

constantes e são considerados deterministicos ou

estatísticos, de acordo com o uso de uma componente casual

na equação ou no sistema de equações que representam o

comportamento da variável em análise (Agterberg, 1974).

Estes modelos não são necessariamente

exclusivos e podem estar associados, como na análise de

superfícies de tendência que emprega funções polinomiais de

carâter deterministico, baseadas em conceitos estatísticos,

para representar a variável com distribuição em área.

Contudo, uma lacuna sempre presente nestes

métodos, que os deixam mais propensos a serem uma abstração

matemática, está em não considerarem uma das mais

importantes propriedades das variáveis originadas de

fenómenos naturais, que consiste na sua continuidade



espacial.

Desta forma, a Teoria das Variáveis

Regionalizadas, também denominada de Geoestatistica, foi

desenvolvida com base na descrição, modelamento e no uso da

continuidade espacial (Isaaks e Srivastava, 1988). Segundo

esta teoria, as variáveis que representam um fenómeno

regionalizado possuem uma variação casual no espaço, porém

á medida que se aproximam, nota-se a existência âe um tipo

de correlação que reflete a estrutura do fenómeno

regionalizado.

Uma característica importante dos métodos

geoestatlsticos é o cálculo dos erros associados aos valores

estimados, que possibilitam avaliar a representatividade do

modelo usaáo na estimação e também da malha de amostragem.

A Geoestatistica pode ser utilizada em todas

as áreas das Geociências, cujas variáveis ou parâmetros

sejam decorrentes de um fenómeno regionalizado, por exemplo,

a permeabilidade que um maciço rochoso possui num

determinado local está diretamente associada ao seu grau de

fraturamento, que por sua vez è reflexo de um fenómeno

regionalizante de natureza geológica ocorrido na região.

Neste trabalho, o objetivo foi demonstrar a

aplicação da Geoestatistica, apoiada por técnicas da

Estatística clássica ou Geomatemàtica, utilizada para o

entendimento e cartografia da variabilidade espacial de

quatro (4) variáveis de natureza geológica e hidrogeolôgica

situadas na área urbana de Ribeirão Preto, Estado de São

Paulo.



Para representar apropriadamente a

continuidade ou a variabilidade espacial em duas dimensões,

utilizou-se mapas com curvas de isovalores da variável

analisada, bem como os <3e seus respectivos erros de

estimação associados.



CAPITULO 2

CONSIDERAÇÕES GERAIS

2.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA -

A área estudada faz parte do sitio urbano cie

Ribeirão Preto (SP) e situa-se na região NNE do Estado de

São Paulo. Está compreendida pelas coordenadas 21" 07f

(7661,35 kmS-UTM) e 21 14' (7648 kmS-UTM) de latitude sul e

47° 45' (214 kmW-UTM) e 47° 52' (202 kmW-UTM) de longitude

2
oeste, totalizanào uma área de 179,77 km".

Através da Fig. 2.1, pode-se observar as

principais vias de acesso na região e sua posição em relação

ao Estado de São Paulo.

2.2. ASPECTOS CLIMÁTICOS

O clima da região de Ribeirão Preto è

classificado como <3o tipo Aw, segundo a escala de Koppen

(Gonçalves, 1978), definido como tropical ümido com duas

estações bem marcadas: o verão quente e chuvoso, onde as

temperaturas são superiores a 23~C e a precipitação do mês

mais quente superior a 250 mm; o inverno, seco e ameno, com

temperaturas acima de 18"C e precipitação do mês mais frio

inferior a 30 mm: O índice pluviomètrico anual da região

encontra-se na faixa de 1100 a 1400 mm.



21*00'

21'15'

LEGENDA: ÁREA ESTUDADA

IQkm

Fig. 2.1 - Mapa de localização âa área <3e estudo.



2.3. ASPECTOS GEOLÓGICOS

2.3.1. INTRODUÇÃO

»•

A região de estudo situa-se na margem

nordeste da Bacia Sedimentar do Paraná, uma unidade

geotectônica estabelecida sobre a Plataforma Sul-Americana,

a partir do Devoniano Superior. A subsidência desta bacia

propiciou a acumulação de grande espessura de sedimentos,

lavas basàlticas e sills de diabásio associados (Almeida et

alii, 1981).

As formações litolôgicas da região de

Ribeirão Preto podem ser representadas pela sequência

estratigráfica assim disposta:

/

Grupo São Bento

Grupo Passa Dois <

Formação Serra Geral e Intrusivas

Básicas Associadas

Formação Botucatu

Formação Pirambôia

Formação Corumbatai

Formação Irati

Grupo Tubarão <

\

Formação Tatu!

Formação Aquidauana
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Será dada mais ênfase para o Grupo São Bento,

cujas formações estão diretamente envolvidas nas origens das

variáveis submetidas â análise neste trabalho.

Deve-se destacar os trabalhos de Sinelli

(1971 a, 1971 b); Soares et alii (1973); Soares e Landim

(1973); Seignemartin (1979); Sinelli et alii (1980) e Davino

et alii (1982), que tratam mais áetalhadamente do estudo das

unidades estratigráficas e elementos estruturais, do

planejamento urbano, assim como das rochas intrusivas da

região.

2.3.2. UNIDADES ESTRATI GRÁFICAS

2.3.2.1. GRUPO TUBARÃO

Encontra-se representado na região essencialmente

pela Formação Aquidauana, com espessuras de até 300 m e

idade compreendida entre o Carbonlfero Superior e o Permiano

Inferior. Esta formação constitui-se predominantemente de

arenitos e siltitos de tonalidades avermelhadas. Ocorrem

também folhelhos vermelhos ou esverdeados, conglomerados,

diamictitos e ritmitos. As estruturas sedimentares

existentes são as estratificações cruzadas de pequeno a

médio porte e o acamamento plano-paralelo. Os corpos cie

diamictitos são de pouca espessura, atingindo no máximo 30

m, contendo natações em pequena proporção (Soares et al i i,

1973) .

A Formação Tatu!, de idade Permiana, com
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espessura máxima de 70 m, acha-se representada somente pelo

membro inferior, conforme a àivisão de Soares (1972),

constituído por siltitos de cor marrom arroxeada, às vezes

brancos, finamentie laminados. Localmente ocorrem arenitos

finos com estratificação plano-paralela e delgadas camadas

calcárias <3e cor cinzenta arroxeada e silex.

2.3.2.2. GRUPO PASSA DOIS

A Formação Corumbatal, de idade Permiana, com

pouca expressão em área e exposições que ultrapassam 80 m,

acha-se representada por pacotes de arenitos, siltitos e

folhelhos rôseos e arroxeados intercalados. Os arenitos

apresentam granulação fina à média, com pouca matriz silto-

argilosa de coloração dominantemente esbranquiçada, e

estratificação plano-paralela com espessura máxima de 20 m.

Ocorrem também siltitos maciços, localmente laminados, com

intercalações de folhelhos (Soares et alii, 1973).

Não há informações de afloramentos da

Formação Irati na região.

2.3.2.3. GRUPO SSO BENTO

'*•• Formação Pirambôia (TR e J)

De grande expressão no Centro Leste de São

Paulo, a Formação Pirambôia encontra-se com poucas

exposições na região <3e Ribeirão Preto.



Podem ser separadas duas unidades âentro da

formação, que foram âenominadas, informalmente, de membro

inferior e membro superior, com diferenças sutis nas

características texturais e estruturais (Soares, 1973b).

O membro inferior, mais argiloso, possui

estratificações cruzadas de pequeno porte e estratificações

plano-paralelas (fácies de transbordamento). O membro

superior caracteriza-se por bancos de arenitos, com pouca

matriz e estratificações cruzadas de pequeno e grande porte

(fácies de canal), sucedidos por bancos de arenitos

lamiticos e argililos arenosos, com estratificação plano-

paralela.

* Formação Botucatu (J e K)

Aflorante na parte leste da área em estudo

(Fig. 2.2), a Formação Botucatu constitui-se maciçamente de

sedimentos eólicos. Litologicamente é formada por arenitos

com seleção de regular a boa, na classe modal dominante de

areia fina, com pouca matriz e estratificação cruzada <3e

porte médio a grande, tangencial na base, caracterizando o

fácies dunar (Fúlfaro et alii, 1980).

Na parte basal da formação ocorrem frações

mais grosseiras, características de depósitos torrenciais

(fácies torrencial). Na parte superior ocorrem localmente

arenitos lamiticos, representando o fácies lacustre

(Soares, 1973b).

Existem evidências de que a Formação Botucatu

seja contemporânea á Formação Serra Geral, com a ocorrência
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Fig. 2.2 - Mapa geológico da área de estudo (Adaptado do

Convénio DAERP - FFCLRP/USP, 1978).
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de material vulcânico (bombas de basalto vesicular, cinzas

e làpillis) intercalado no arenito eólico, além de diques de

arenito nos magmatitos básicos (Almeida et alii, 1981).

Desta forma, a sedimentação eólica prosseguiu durante o

vulcanismo, formando depósitos intertrapianos, até que a

área fonte das areias ou as dunas fossem recobertas pêlos

magmatitos.

A espessura da Formação Botucatu é muito

variável na faixa de afloramenCos do Estado de São Paulo e

apresenta-se com espessura média de 70 m na área deste

trabalho. Há de se considerar a possibilidade de muitos

corpos de rnagmatltos básicos recobertos ou não por arenitos,

não serem basaltos, mas diabâsios. que seriam corpos

intrusivos na Formação Botucatu. Esta génese possui

relevante imporrância para a prospecção de àauzi subirerrânea .

porém, existem muitas dificuldades para se estabelecer a

origem e, consequentemente, a estruturação espacial destes

maamatitos e suas relações estratigràficas.

Consider-a-se neste trabalho, como o topo da

Formação Botucatu, a profundidade em que um poço, apôs

atravessar os magmatitos básicos, atinge uma certa possança

de arenito, normalmente não inferior a 10 m. permitindo uma

vazão considerável de água. Isto. entretanto, pode ser

indicativo somente de um arenito " intertrapiano " ou

arenito sobreposto a um sill, o que requereria a

continuidade da perfuração para uma melhor definição das

relações de contato do topo e base da Formação Botucatu.
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* Formação Serra Geral

A Formação Serra Geral ocupa cerca de 70%, em

superfície, da área estudada (Fig.2.2), adelgaçando-se para

leste e chegando inclusive a desaparecer (Fia.2.3a).

Constitui-se principalmente de basaltos toleiticos, formados

por derrames em extenso vulcanismo de fissura e inclui

pequenos corpos de arenitos intercalados (Fúlfaro et alii.

1980).

Os magmatitos apresentam textura afanitica â

faneritica, coloração cinza escura á negra, amlgdalas na

base e no topo em unidades definidas como derrames, assim

como fraturamento vertical e horizontal (Leinz et alii.

1966).

A espessura média da Formação Serra Geral è

de cerca de 70 m na região, diminuindo para leste. As

maiores espessuras desta formação estão situadas na região

mais central da Bacia do Paraná, onde pode ser constatada

espessura com mais de 1750 m, como no poço para exploração

de petróleo, 2-CB-l-SP, perfurado em Cuiabá Paulista (SP)

(Viott et alii, 1981).

O grande problema para a estratigrafia destas

rochas è a identificação dos corpos formados por extrusão de

lavas e aqueles formados por intrusão. As implicações

estratigrâficas de basaltos e diabásios são, pois, de

difícil esclarecimento (Soares, 1973b).

As dificuldades existem para os corpos

magmâticos que se encontram alojados nas formações Botucatu
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e Pirambõia, pois não ocorrem derrames anteriores ao Grupo

São Bento, de forma que todos os magmatitos alojados em

rochas paleozôicas são considerados sills.

Davino et alii (1982) admitem, baseados nos

resultados de sondagens geofisicas e de levantamentos de

campo, que na região de Ribeirão Preto encontram-se

exclusivamente os corpos intrusivos, sendo raros ou

praticamente ausentes os basaltos. O baixo nível topográfico

desta região, relativamente ás áreas vizinhas, também

confirma a. hipótese de se tratarem de diabâsios, uma vez que

os basaltos deveriam se localizar ero níveis acima dos 900

metros.

A existência de diabásios introduzidos nos

arenitos comprometem a produção do aquifero Botucatu-

Pirambõia. Muitos poços, abertos a pequenas distâncias de

outros bastante produtivos (com 80/90 metros de rochas

básicas e mais de 100 metros de arenito) reveliim-se

improdutivos ou secos, pois atingem profundidades de até 300

metros de rochas básicas sem alcançarem os arenitos. Tal

fato leva a uma provável redução de 30 a 50 ï nas reservas

de água existentes neste aqulfero, na região de Ribeirão

Preto (Davino et alii, 1982).

Uma ilustração parcial e de caràter

interpretativo do comportamento da Formação Serra Geral, bem

como de suas relações de contato com a Formação Botucatu

pode ser visto nos perfis das figuras 2.3a e 2.3b.
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2.3.3. ASPECTOS ESTRUTURAIS

Segundo Muratov (1972, apud Almeida et alii,

1981), a partir do Jurássico, processos tectônicos como

falhamentos e fraturamentos de distensão deram vazão a

grandes volumes de magma basáltico, que originaram os

espessos derrames e inúmeros diques e sills.

A configuração da Bacia do Paraná foi

condicionada, no decorrer de sua evolução, por grandes

estruturas do embasamento, de atuação variável quanto à

extensão e intensidade. Estas estruturas dispõem-se

marginalmente â bacia ou são transversais as suas bordas,

influindo em processos sedimentares e estruturais atuantes

durante sua história.

Duas direções predominantes, NNE-NE e NW,

determinam a orientação das estruturas de maior ordem, que

refletem feições muito antigas do embasamento.

As estruturas maiores geraram estruturas

tectõnicas locais que, segundo Soares (1973a e 1973b) , são

basicamente as falhas isoladas, os sistemas lineares de

falhas e flexuras, frequentemente associadas.

Segundo Soares (1973a), a estrutura da Bacia

do Paraná, no Estado de São Paulo, comporta uma divisão em

três compartimentos, cada um com características de

homoclinal. Na bacia hidrográfica do Rio do Pardo, onde

localiza-se a área de estudo, dominam os mergulhos para W.

A área de Ribeirão Preto encontra-se

rebaixada estruturalmente, fato perceptível no contato das
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formações Serra Geral e Botucatu e pela profundidade da base

da Formação Pirambôia abaixo de 300 m. Esta depressão,

reconhecida por Sinelli (1971a) tem grande importância na

recarga de água subterrânea na região.
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CAPITULO 3

METODOLOGIA

3.1. COLETA DOS DADOS

As informações de superfície e subsuperficie,

de natureza geológica e hidrogeolôgica, foram obtidas

basicamente a partir de 258 poços de exploração de água

subterrânea na região. As fontes de coletas de dados foram:

Departamento de Agua e Energia Elétrica do

Estado de São Paulo (DAEE) - Catálogo de

poços.

Convénio DAERP - FFCLRP / USP: Estudo de

Aguas Subterrâneas e Superficiais da Região

de Ribeirão Preto - SP.

- Departamento de Agua e Esgoto de Ribeirão

Preto - DAERP.

3.2. BANCO DE DADOS

Foi elaborado um banco de dados para o

adequado manuseio das informações básicas necessárias á

execução deste trabalho. As informações obtidas dos poços

foram armazenadas em disquetes, para serem processadas no

microcomputador da Hewlett Packard, modelo 9895 T com 62

kbytes de memória interna, acoplado â impressora matricial,

ao ploter com a área tamanho A4 e á unidade de discos com
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dois drives.

A gravação dos dados foi feita no modo de

acesso direto e sequencial. A forma direta permite uma

versatil idade na obtenção dos dados isolados, sendo muito

útil na elaboração de perfis geológicos a partir somente dos

poços escolhidos- O modo sequencial grava os dados na forma

matricial, que foi muito utilizada nas análises estatísticas

e geoestatisticas efetuadas neste trabalho, além de ocupar

um espaço físico menor no disquete.

As informações que constituíram o banco de

dados básico foram:

- Número de ordem do poço (catálogo do DAAE)

Coordenadas da localização do poço em UTM

Cota da boca do poço (m)

Profundidade do topo da Formação Botucatu

(m)

Profundidade do nível estático (m)

Profundidade do nível dinâmico (m)

- Vazão total (m"/h)

As variáveis de natureza hidrogeolôgica foram

coletadas, na maioria dos casos, durante o cadastramento dos

poços na região, efetuado no período de 1972 a 1983, pelo

Departamento de Agua e Eneraia Elétrica de São Paulo, setor

de Ribeirão Preto.

O mapa da Fig. 3.1, mostra a localização e

distribuição dos poços no sitio urbano da cidade de Ribeirão

Preto (SP). Nota-se que a maior concentração dos poços
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encontra-se no centro do município.

ESCALA l : 100000

Fig. 3.1 - Mapa de distribuição dos pontos (poços) de coleta

de dados.
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A partir das informações básicas, foram

extraídas as variáveis que efetivamente foram processadas e

analisadas neste trabalho, quais sejam:

Espessura da Formação Serra Geral (m) :

Obtida diretamente dos perfis litológicos

aos poços de exploração de água subterrânea.

- Topo da Formação Botucatu (m): Obtida

através da diferença entre a cota da boca

do poço e a profundidade do topo da

Formação Botucatu.

Nível piezométrico (m): Constitui-se na

elevação da superfície d'água (Castany,

1963), obtido através da diferença entre a

cota da boca do poço e a profundidade do

nível estático.

3
- Vazão especlficav"/(m"/h.m) : Corresponde á

razão entre a va2ão total e o rebaixamento

cio poço ( diferença entre o nível estático

e o nível dinâmico).

3.3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DA ANALISE QUANTITATIVA

Neste trabalho, a sequência de análise

quantitativa empregada pode ser separada em duas etapas

distintas, esquematizadas em diagrama de blocos da Fig. 3.2,

cujos principais aspectos serão expostos a seguir.

(l) Vazão específica = capaciâade específica (hidrogeologia)
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Fig. 3.2 - Fluxograma das etapas das análises estatísticas e

geoestatlsticas.
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ETAPA A - Análise básica dos dados

Considera-se, neste trabalho, como avaliação

básica dos dados, o emprego de técnicas da estatística

descritiva que permitem caracterizar as variáveis com os

seguintes objetivos:

Inferir a respeito do provável modelo de

distribuição de probabilidades para cada

variável.

Analisar o tipo e o grau de relação entre

as variáveis.

Obter uma avaliação preliminar do

comportamento espacial de cada variável

através da análise de tendência.

ETAPA B - Análise da variabilidade espacial e

estimação.

Estabelecida a análise básica, a próxima

etapa consiste em caracterizar detalhadamente, através da

Geoestatlstica, com o uso dos variogramas, as variações

espaciais de cada variável. Apôs este procedimento, define-

se um caminho para estimação de valores da variável, que, de

acordo com a estruturação espacial, pode-se empregar um

método geoestatistico de estimação (krigagem), ou, outras

formas de estimação. Este procedimento gerará a malha básica

("grid"), utilizada na construção dos mapas de isovalores.
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Durante a execução deste trabalho, foram

elaboradas diversas subrotinas na linguagem de programação

HPL (Hight Programming Language), semelhante ao BASIC,

utilizada no microcomputador Hewlett Packard, 9895-T. Estas

subrotinas, de caráter preliminar, foram utilizadas em

várias passagens deste trabalho e, para efeito de

ilustração, foram listadas as subrotinas básicas da

Geoestatlstica, que são os programas de confecção dos

variogramas, a partir de uma malha com disposição irregular

doo dados e da kngagem pontual simples, usados na estimação

de valores, que constam no Apêndice.

As subrotinas foram desenvolvidas pelo autor

com o apoio dos estagiários do Laboratório de Geomatemática

do Curso de Geologia da UNESP - Campus de Rio Claro, sob a

coordenação do Prof. Paulo M. B. Landim-

3.4. ANALISE ESTATÍSTICA DOS DADOS

Antes de qualquer tratamento estatístico ou

geoestatlstico, é necessário se conhecer as características

da população,representada pela variável a ser analisada.

Posteriormente, outros métodos da estatística univariante ou

multivariante, podem ser requisitados para auxiliar no

entendimento da variável, de acordo com os objetivos a serem

perseguidos.

Neste trabalho, além da caracterização das

populações, foram utilizadas as análises de correlação e de
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tendência, visando a compreensão da variação espacial das

variáveis. Estes métodos foram baseados nos textos básicos

de estatística ou matemática aplicados â Geologia, com

destaque para Kock e Link (1971), Davis (1973), Agterberg

(1974) e Landim (1979 e 1988).

3.4.1. DISTRIBUIÇÃO DE FREOOENCIAS E MODELOS

A representação gráfica das distribuições de

frequência amostrai permite avaliar um modelo teórico

provável da distribuição, calcular os valores de tendência

central e dispersão, caracterizar algum tipo de zoneamento e

identificar a presença de valores anômalos.

O intervalo das classes de frequência foi

calculado segundo o critério de Sturges, cuja fórmula è:

IC " (Xmax - Xmin) / (l + 3,22 In N)

onde: IC é o intervalo da classe.

Xmax, Xroin são os valores máximo e

mínimo da variável X.

N è o número de dados.

Os modelos teóricos mais comuns de

distribuição de probabilidades são:

'* Distribuição Normal

Sua função de densidade de probabilidades è

dada pela expressão:
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f (x) =
-(x-/^)-/2 0'"

a

onde i-t = média da população

<y = desvio padrão da população

Urna propriedade importante da distribuição

normal è que as áreas sob a curva, que representam a

probabilidade do evento x, podem ser calculadas para

qualquer intervalo.

A Figura 3.3 mostra a configuração da curva

normal padronizada, onde as áreas sob a curva são para os

valores de x reduzidos â. média zero e desvio padrão igual a

um (l). Os limites de confiança da média, podem ser

expressos pêlos intervalos aproximados:

Prob ^x.-s</^<x+s^-= 68%

Prob -{x-2s<^<x+2s ^-= 95%

Fia. 3.3 - Curva de distribuição normal e áreas sob a curva

(a) ; curva lognormal (b). (Grossi Sad, 1986)
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Os estimadores dos parâmetros básicos

de uma distribuição normal constituem-se nas estatísticas:

média aritmética (x : estimador de ^ )

nl
x

Jl

-I-
n ^

2
variância (S~)

n

- — z (-
n-1 L-

S ° Desvio Padrão (estimador de a )

A relação (S / x) .100 fornece o coeficiente

de variação (dispersão), que exprime de forma padronizada e

em porcentagem, o grau de dispersão da variável. De acordo

com Grossi Sad (1986). coeficientes de variação menores que

40 ï. indicam variáveis usualmente regulares.

Para uma distribuição amostrai de frequência,

define-se momento de ordem p em relação â média, através da

expressão:

Mp 2 (x,- x)p / r

Os momentos de ordem 3 e 'l , centrados na

média, possibilitam o cálculo dos parâmetros associados á

simetria e ao achatamento da distribuição, conforme as
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expressões:

Coeficiente de Assimetria - M3 / S

Coeficiente de Curtose = M^

Outra medida que auxilia na caracterização do

formato da distribuição é a razão A/S, onde A representa a

amplitude de variação dos dados, correspondente a Xmax

Xmin.

Os coeficientes de assimetria e curtose, bem

como a razão A/S, expressam as distorções da distribuição

amostrai da configuração de uma população com distribuição

normal. Para este trabalho, cujo número de amostras situa-se

entre 100 e 200, pode-se usar os seguintes intervalos como

referência de ajuste, baseados nas curvas e tabelas

elaboradas por Pearson e Hartley (1966, apud Preston, 1970),

para um nível de significância de 95 %:

O < assimetria < 0.4

2.4 < curtose < 3.7

4.5 < A/S < 6.0

* Distribuição Lognormal

Quando a distribuição de frequência apresenta

acentuada assimetria, cujo logaritmo dos valores observados

tendem a uma distribuição normal, define-se esta forma de
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distribuição de lognormal.

Para se fazer inferências a respeito desta

população, deve-se, inicialmente, transformar os dados x^ em

Yj^ através da função logaritmica (Y^ = In x^) e em seguida,

proceder-se de acordo com uma distribuição normal. Isto è,

deve-se calcular os parâmetros básicos para Y^ de uma forma

análoga ao caso normal.

Portanto:

Y = média aritmética de Y^ (estimador de /-ly)

.2
S~Y = variância dos logaritmos Y^ .

Sy •= desvio padrão de Y^ (estimador de o-y) .

O valor médio populacional, para um número de

amostras grande (n > 100) , pode ser estimado usando-se a

seguinte expressão (Garcia, 1988):

2
s y/2

t-t = W . e ~ •

onde :

fJ_' é o valor estimado pela média geométrica,
a

Y
mG = e

E os limites de confiança deste valor médio,

são estimados da seguinte forma:
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Prob \ 1-iG e~ay < ^ < Pe \ = 68 %

Prob \ PG e-:z<yy < P < PG e Y }- = 95 ï

O coeficiente de variação é obtido segundo a

expressão (Grossi Sad, 1986):

2

CV =/e - l

3.4.2 - ANALISE DE CORRELAÇÃO

Nos trabalhos que envolvem o tratamento de

mais de uma variável deseja-se, muitas vezes, conhecer o

grau da relação existente entre elas.

Uma forma de avaliar esta relação é através

do cálculo da covariância. Esta constitui-se no produto das

dispersões das variáveis em relação a uma média

probabilisticamente comum, estimada segundo a equação:

n

C -(X,Y) = —1- — ) (x - x) (y^ - y)

"-1 f^ v

onde:

x,y são as médias das variáveis x e y

n è o numero de pares de amostr a;j
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Ocorre entretanto, que a covanância è

influenciada pela unidade de medida das variáveis, o que

dificulta as comparações. Para evitar esta particularidade,

divide-se a covariância pelo produto dos desvios padrão de

cada variável. Esta razão fornece o coeficiente de

correlação linear (r) de Pearson, segundo a expressão:

r (x,y) = C (x,y) / Sx Sy

onde: Sx, Sy são desvios padrão das variáveis

x e Y.

O coeficiente de correlação linear è

adimensional e varia de +1 a -l. Próximo ao valor +1 a

relação è perfeita e direta, encsuanto no outro extremo,

correspondente a -l, a relação è perfeita, mas inversa.

Entre estes dois extremos .situam-se os vários graus de

correlação entre duas variáveis e quando igual a zero (0) ,

não existe correlação linear.

Pode-se avaliar a porcentagem explicada da

adaptação dos dados a um arramo linear, segundo a

expressão:

2
ï explicada = r'ux,y x 10°

Nota-se que â medida em que aumenta o valor

de r, maior torna-se a porcentagem dos dados que explica um

arranjo linear. Segundo observações práticas, admite-se o

valor de r s° 0,8, que explica 64 % da correlação linear,

como base para a existência de uma relação direta e linear
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entre duas variáveis.

Para verificar se o valor do coeficiente r

é estatisticamente diferente de uma correlação nula

(inexistente), deve-se recorrer aos valores tabelados em

níveis probabilisticos de rejeição ou aceite de r, baseados

no teste bicaudal,que se encontram nos textos básicos de

estatística, como em Clarke e Cooke (1983).

De acordo com Chapman (1975) e Howarth

(1983), alguns aspectos podem influir incisivamente no

coeficiente de correlação, tais como: comparação de dados

provenientes de populações distintas, valores espünos ou

errados, escala de variação de dados de cada variável e o

número de amostras comparadas.

Associado aos cálculos analíticos de

correlação è sempre coveniente a construção do gráfico que

cruza as dispersões das variáveis, denominado de diaQramci de

dispersão. Este procedimento possibilita a detecção de

outras formas de relações que não sejam as lineares. Uma

amostragem das relações entre as variáveis através de

diagramas de dispersão, com seus respectivos coeficientes de

correlação, è apresentada na Figura 3.4.
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X2 X2

(a) r = 0.98
x<

Xa

(b) r =0.54
-Xl

• •

(c) r =0.16
•X1

(d) r = -0.90
Xl

Fig. 3.4 - Diagramas áe dispersão com os coeficientes de

correlação, a- Efetiva correlação linear

positiva, b- Fraca relação linear, não è

estatisticamente significativa, c- Ausência de

correlação linear, d- Efetiva correlação linear

inversa. (Davis, 1985).

3.4.3. ANÁLISE DA TENDÊNCIA ESPACIAL

A técnica da Geomatemática, conhecida como

Análise de Superfícies de Tendência, está fundamentada no

método dos mínimos quadrados, que possibilita o ajuste de

superfícies através dos dados observados.
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Desta formar são gerados mapas de tendência

regional, que são a própria superfície ajustada e o de

resíduos, que constitue a diferença entre os valores

observados e os ajustados.

O principio básico das superfícies de

tendência è o mesmo dos ajustes de funções polinomiais na

regressão múltipla. Na análise de tendência, as coordenadas

cartesianas de um ponto observado são as variáveis

independentes e o valor do ponto é a variável dependente.

Em Geologia, normalmente os dados se

apresentam distribuídos de modo irregular em área, o que

requer o uso do método dos polinômios não ortogonais para o

ajuste das superfícies (Landim, 1988) .

As superfícies são representadas por funções

polinomiais, segundo o modelo geral:

a^ + a^X + a^Y + a^X + a^ XY + a^ Y + .... + -^ ^ + R

onde:

Z ê o valor do atributo no ponto X,Y

X,Y são as coordenadas do ponto

R representa os resíduos

a^ são os coeficientes a serem calculados

Assim, de acordo com o método dos mínimos

quadrados, è ajustada uma superfície de regressão de tal

forma que a variância média entre os valores ajustados e os

observados seja mínima.
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Em Geologia, pode-se encontrar modelos de

tendências muito complexos que são impossíveis de serem

representados por superfícies de baixo grau. Desta forma,

através da expansão polinomial, são ajustadas superfícies

mais complexas que representam melhor a tendência de uma

variável geológica (Davis. 1985). O limite desta expansão è

o número de dados observados, que deve ser maior que o

número de coeficientes do polinômio.

Deve-se considerar que a natureza dos

processos geológicos è muito complexa para se ter um domínio

quantitativo adequado dos mesmos. Desta forma, mesmo que a

verdadeira forma da função de tendência seja conhecida, seu

ajuste aos dados observados, pelo método dos mínimos

quadrados, pode ser facilmente induzido pela presença de

flutuações locais de carâter não aleatório (Miesch e Connor,

1968).

O aspecto geral das superfícies de grau l, 2

e 3 pode ser visualizado através da Figura 3.5, cujas

funções são assim expressas:

z (x, y) = ao + a^X + a^Y (grau l)

z (x. Y) = a + a X + a^Y + a^X + a^XY + ^Y (grau 2)

z (x, y) = a + a^X + a^Y + a^X" + a^Y- +^XY + a^X + a, Y +

+ 3gX Y + a^,XY (grau 3)
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GRAU l GRAU 2 GRAU 3

fí^M^.Sv^

Fia. 3.5 - Representação em duas dimensões e em perspectiva

das superfícies de tendência de graus l, 2 e 3.

(Davis.1985).

Na prática do ajuste de superfícies de

tendência, é importante possuir um conhecimento prévio do

comportamento regional da variável que está sendo analisada.

Isto permite uma definição mais coerente do grau da

superfície a ser ajustada, de acordo com os objetivos a

serem atingidos. Os mapas de resíduos, que evidenciam as

flutuações locais, estão sujeitos a modificações

significativas, conforme o grau da superfície ajustada (Fig.

3.6) .
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Fig. 3.6 - Representação em duas dimensões do ajuste de

superfícies de tendência. A: curva obtida

através dos dados originais. B: ajuste linear

(plano). C: ajuste parabólico. D: ajuste

cúbico. (Davis, 1985).

A porcentagem do ajuste da superfície pode

ser calculada através da razão entre a soma de quadrados dos

valores ajustados', que representa a variação devido ã

superfície calculada, e a soma dos quadrados total, que

representa a variação dos dados. Portanto, a expressão que

fornece a porcentagem de ajuste é assim definida:

» ajuste - 100[^ (2)2 - [ ^ z]2 / N ] / [^ (Z,)2 - [ ^ Z,] / N ]
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onde:

Z - valor ajustado

Zi° valor observado

O programa que calcula as superfícies de

tendência e respectivos mapas de resíduos, utilizado neste

trabalho, foi adaptado de Davis (1973) e apresenta uma

sequência de resultados, assim disposta:

Listagem dos valores ajustados com os

respectivos resíduos.

- Grau de aderência da superfície ajustada e

opcional análise de variância.

Mapa em caracteres alfanuméricos da

superfície ajustada.

- Mapa que realça somente as áreas de

resíduos positivos e negativos.

- Mapa detalhado de resíduos.
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3.5 - ANALISE GEOESTATI_STICA

Foi utilizada neste trabalho a Teoria das

Variáveis Regionalizadas, desenvolvida fundamentalmente por

Georges Natheron, a partir de 1960.

A aplicação desta teoria é comumente

conhecida como Geoestatlstica, cujo desenvolvimento foi

apoiado em diversos trabalhos de natureza empírica,

realizados por pesquisadores nas minas da África do Sul,

entre os quais se destacam Krige e Sichel.

Segundo Matheron (1963), o ponto de partida

para o desenvolvimento da Geoestatlstica foi devido â

inabilidade âa Estatística clássica em considerar o aspecto

espacial de um fenómeno, que constitui a feição mais

importante num estudo geológico.

A Teoria das Variáveis Regionalizadas possui

atualmente aplicação em diversos campos das Geociências,

predominanteroente na cartografia de variáveis originadas de

um fenómeno que tenha continuidade no espaço, bem como, na

geologia mineira para a avaliação dos mais diversos recursos

naturais.

Em' Hidrogeologia, a ampla aplicação dos

métodos das diferenças ou elementos finitos para o

modelamento do fluxo e o transporte em subsuperficie,

considera os parâmetros representativos das propriedades dos

materiais como fixos ou com ligeira variação sobre

discretas áreas do campo de análise. Nestes casos, a

componente de variabilidade espacial adotada nos modelos é
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muito menor do que aquela que estes parâmetros possuem

efetivamente no meio natural (Neuman, 1984).

Entretanto, os modelos hidrogeolôgicos

estimam seus parâmetros a. partir de medidas inexatas das

propriedades básicas dos materiais, efetuadas num número

finito de poços isolados. Desta forma, os parâmetros

resultantes são variáveis casuais e com previsão incerta,

que caracterizam os modelos numéricos estatísticos. Para

minimizar esta incerteza e tornar mais robustos os modelos

hidrogeolôgicos, os parâmetros utilizados devem ser

estimados com o mínimo de tendenciosidade e com a menor

variância de estimação possível (Neuman,op.cifc.).

Neste contexto, a Geoestatlstica pode

contribuir de modo eficaz na análise da variabilidade

espacial de quantidades hidrogeológicas, quer o modelo

adotado para o fluxo e o transporte em superfície seja

deterministico ou estatístico.

Em Geotecnia, a aplicação principal de

Geoestatlstica tem sido na caracterização da variabilidade

espacial dos parâmetros geotècnicos "in-situ". Dentro de um

projeto geotécnico, o emprego de técnicas da Geoestatlstica

constitui-se numa importante ferramenta para o modelamento

de variáveis de natureza estratigràfica e hidráulica do

local a ser implantada uma obra, bem como, na avaliação da

quantidade, distribuição e representatividade dos parâmetros

geotécnicos (Souliè, 1984).

Uma amostragem mais abrangente das diversas

aplicações da Geoestatlstica no campo da Geociências
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encontra-se em Verly et alii (1984).

3.5.1 - VARIÁVEIS REGIONALIZADAS

O elemento básico da Geoestatistica è a

variável regionalizada, cuja variação espacial caracteriza o

fenómeno regionalizado que a originou. Estas variáveis

possuem características casuais e estruturadas, ou seja,

podem assumir localmente qualquer valor segundo uma função

de probabilidades e globalmente possuem uma estruturação que

pode ser tratada por uma função espacial (Journel e

Huiibregts. 1978).

A associação das variáveis casuais, com uma

determinada função espacial, é denominada em Geoestatlstica

de função casual (Matheron, 1971 apud Olea, 1984).

Devido â amostragem singular, que é feita num

ponto, torna-se praticamente impossível conhecer a função

de densidade de probabilidades que gov.erna uma variável

regionalizada, mas pode-se fazer inferências, conhecendo-se

alguns parâmetros desta função. Na geoestatistica linear

utilizam-se os momentos da função casual, que serão

definidos a seguir, conforme Journel e Huijbregts (1978):

Momento de primeira ordem ou esperança

matemática no ponto x, da variável

regionalizada Z(x):

Z (x) ^ = m (x)
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Momentos de segunda ordem:

* Variância de Z(x) em relação a m(x):

Var •{ Z (x) ?• = E -{ |Z (x) -m (x)

* Covanância para duas variáveis

regional izadas, Z(x^) e Z(x-?):

C (x^, x^) = E ^ [z (x,) - m (^) j [z (^) - m (^ )

* Variograma"" , que se constitui na

variância das diferenças] Z (x^) - Z (x^) |:

2r (xi'x2.) = var Z (x^) - Z (x^,)

Na prática usa-se o semivanograma, definido

como a metade do variogr-ama: Y ^xi'xz^

Para tornar aplicáveis estes momentos e fazer

inferências, utiliza-se a hipótese de estacionar idade

espacial, que assume ser constante o valor médio esperado

para as diversas localizações, ou ainda, que todos os

elementos avaliados pertencem a mesma população. Assim, cada

par de dados Z(x) e Z(x+h), separados pela distância h, è --

(2) O termo variograma è utilizado neste trabalho para

se referir ao conceito de variabilidade, cuja

ferramenta de análise é a função semivariograma.
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considerado uma realização diferente das variáveis

regionalizadas dentro de um fenómeno regional izante. Sob

esta ática, a estacionaridade de segunda ordem reavalia os

momentos para as seguintes formas:

Esperança Matemática (m)

Z (x)

[ C (o) ]:

m = E ^ Z (x)

Variância

C(o) = E -{ | Z (x) -m

Covariância

Semivanograma

[ C(h)j :

Z (x + h) Z (x) ï -ï

[ ^(h)]:

C (h) = E ^ Z (x + h) Z (x) ï -m~

o'(h) = -j- E -^ Z (x + h) - Z (x) ^ = C(o) - C(h)

Devido â fenómenos físicos de elevada

capacidade de dispersão, que não possuem variância finita a

priori e tampouco covariância, define-se em oeostatlstica a

hipótese intrínseca. Esta hipótese afirma que os primeiros

dois momentos das diferenças das variáveis 2(x) e Z(x+h),

são independentes de suas localizações, sendo função somente
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do vetor h que as separam (Olea, 1984).

3.5.2 - FUNÇÃO SEMIVARIOGRAMA

A função semivariograma, que representa

basicamente a hipótese intrínseca, è utilizada em

Geoestatlstica para expressar a variabilidade espacial numa

direção pré-definida.

O semivariograma constitui-se no gráfico das

semivanâncias das diferenças dos valores experimentais

situados a intervalos regulares. Em condições estacionárias,

o valor médio esperado ê constante ou zero, o que reduz o

semivariograma â média quadrática das diferenças dos valores

experimentais (Clark, 1979).

Desta forma, para um cornunto de valores

experimentais Z(x) e ZÇx^+h), separados pela distância

orientada h, define-se o semivariograma experimental pela

expressão:

!iih) - -.2

<y(h)

N_Lh) _ -,:

-]— ) l z (x,) - z (x^ + h)

2N(h) ^

onde:

N (h) - números de pares experimentais

h = intervalo regular que separa Z(x^) e

Z(x^+h)
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Esta expressão do semivariograma è válida

somente para situações de estacionaridade ou quase-

estacionaridade, pois se o valor médio esperado sofrer

mudanças graduais no espaço de tal forma a caracterizar uma

tendência (drift), outros recursos de avaliação estrutural

deverão ser aplicados.

Este aspecto inerente ao semivariograma pode

ser melhor compreendido a partir da própria definição de

semivariograroa, conforme Davis (1986).

Considere as variáveis regionalizadas Z(x^) e

Z(x^+h), cujas semivariâncias das diferenças podem ser

originalmente expressas por:

r (h) - ^ {\ z (^) - z (^ + h) -^ z (^ ) - z (x^ + h) ^ / 2n

Se o valor médio esperado è estacionário no

espaço, a relação a seguir è válida:

2 z (x,) ^ z (x, + h)

n n

entãoao: ^ z (x^) - z (x^ + h) J / n = O

Portanto, o segundo termo do numerador k

nulo, somente na condição de estacionar idade ou

homogeneidade espacial. Quando esta condição não estiver
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presente, o fator tendencioso deve ser extraído antes de se

fazer a análise variogràfica, trabalhando-se com os resíduos

de uma superfície de tendência.

Pode-se afirmar que uma variável

regionalizada não estacionária possui duas componentes

significativas:

* o "drift", que ê o valor esperado da

variável regional izada numa vizinhança

Z (x)qualquer: m (x) =E |Z (x)

Este conceito è semelhante ao de valor

ajustado em superfícies de tendência-

* o resíduo, que constitui a diferença

entre o valor real obtido e o valor

esperado: Y (x) = Z (x) - m (x)

A importância deste desdobramento, è que os

resíduos possuem média zero e são estacionários, o que

viabiliza a elaboração dos semivariogramas e perfaz a

análise de variabilidade.

Sob as condições de estacionaridade, o

semivariograma e a covariância estão estritamente

relacionadas, segundo a expressão: r(h) = C (o) - C (h)

Graficamente esta relação é assim expressa (Fig. 3.7):
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C(o)

Fig. 3.7 - Relação entre o semivariograma e a covariância

sob a condição de estacionaridade de segunda

ordem. (Davis, 1985).

Em geral, o semivariograma ê uma função de

incremento com a distância h, visto que, quanto mais

afastadas forem as amostras, mais seus valores em média

deverão ser diferentes. Esta característica reflete bem a

noção de zona de influência de uma amostra (Matheron, 1963) .

3.5.3 - MODELOS VARIOGRAFICOS

Os semivariogramas experimentais são

construídos a partir de malhas com disposição regular ou,

quando irregulares, posteriormente regularizadas. Os valores

observados a serem submetidos â variografia devem ser

obtidos de suportes iguais ou então regularizados e os

cálculos são feitos em direções previamente estabelecidas,

visando a compreensão da variabilidade espacial do fenómeno

em estudo.
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Após a confecção dos semivariogramas dos

valores experimentais, procura-se ajustar um modelo

matemático que represente o mais próximo possível a

configuração dos mesmos.

Embora possa existir uma infinidade de

funções que se ajustem aos semivariogramas experimentais, a

prática tem mostrado que alguns modelos, fundamentados nas

suposições teóricas das variáveis regionalizadas, têm

satisfeito a maioria das suas aplicações. Estes modelos

podem ser classificados em:

* Modelos com Patamares

São normalmente ajustes que representam a

estacionaridade de segunda ordem. O semi vanograma

incrementa â medida que aumenta a distância entre as

amostras, até atingir um patamar ("sill"), onde se

estabiliza. Este patamar deve ser teoricamente igual á

variância a priori. A distância em que o semivariograma

atinge o patamar ê denominada de amplitude vanogrâfica

("range"), que corresponde ao raio de influência da

variável. Para cada semivarlograma ajustado, deve existir um

covariograma equivalente, segundo a relação:

c(.h) - c(o) - rw

Os modelos mais comumente usados dentro deste

grupo são (Fia. 3.8):



48

Fig. 3.8 - Semivariogramas com patamares. (Rendu, 1978).

* Modelo esférico: Constitui-se no ajuste

mais comum da Geoestatistica, principalmente no estudo dos

depósitos minerais (Davld, 1977). Matematicamente sua

fórmula ê:

Y (h) = C

r (h)

3h _ h"

^T~^ para h ^ a

para h > a

onde:

C ° patamar, que corresponde â variância a

priori finita.

a <= amplitude variogrâfica.
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A inclinação da tangente da curva na origem è

igual a 3c/2a.

* Modelo exponencial: O ajuste se faz através

da curva exponencial. O patamar (C) é a assintota desta

curva e a amplitude variográfica (a) corresponde ao encontro

da tangente da curva na origem com o patamar. Sua expressão

matemática è:

?-(h) = C
-h-^a.

A inclinação da tangente da curva na origem è

igual a c/a.

* Modelo aaussiano: A função è parabólica

próxima á origem. Este modelo apresenta amplitude

variogrâfica estensa e o patamar semelhante ao modelo

exponencial. Sua função é:

r (h) = c
-h /a

* Modelo aleatório (Efeito pepita puro) (Fig.

3.9). A medida que aumenta a descontinuidade na origem do

semivariograma, mais aleatório é o fenómeno que originou a

variável em análise. Esta característica decorre de uma

provável regionalização, inferior á escala de trabalho da

malha de amostragem e/ou â variações espúrias associadas com

a coleta e medição das amostras. Sua expressão é:
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?th)

Fia. 3.9 - Modelo de semivariograma aleatório (Huijbregts,

1975).

* Modelos sem Patamares

Estes modelos satisfazem somente a hipótese

intrínseca. Nestes casos, a variância a priori è uma função

de incremento direto em relação á área ou ao volume onde ê

calculada. Os semivariograroas podem ser definidos, mas não

se estabilizam em nenhum patamar (Rendu, 1978).
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Os modelos mais comuns desse grupo são:

* Modelos lineares generalizados (Fig. 3.10)

A expressão matemática geral para esses semivariogramas ê:

ï--(h) = « h
e

onde:

Q varia de O a 2

a ea inclinação na origem

Q
Fig. 3.10 - Modelos lineares em h". (Journel e Huijbregts,

1978) .

* Modelo logarltmico (esquema de Wigs): Foi

um modelo muito usado até 1966, quando surgiram os vários

modelos com patamar. Sua equação, segundo a lei de Wigs è:
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r(h) = 3 a log^ (h)

onde:

o< é uma constante que representa a dispersão

absoluta

3.5.4 - CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DOS SEMIVARIOGRAMAS

Os semivariogramas apresentam uma

configuração que è reflexo da regionalização da variável. O

estudo das feições das variáveis regionalizadas, que

possibilitam a construção de medidas consistentes dos

semivariogramas, é denominado em Geoestatlstica de análise

estrutural (Journel e Huijbregts, 1978).

As principais características estruturais dos

semivariogramas, que devem ser consideradas no modelamento

variogrâfico estão sintetizadas na Figura 3.11 e descritas a

seguir, conforme Huijbregts (1975).

* Suporte: Define-se suporte, como o domínio

geométrico de onde se obtém o valor da amostra, dotado de um

volume, forma e orientação. Os semivariogramas devem ser

confeccionados a partir de dados que possuam suportes

iguais. Caso isso não aconteça. os suportes devem ser

regularizados.
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* Zona de Influência: O semivanograma è uma

função de incremento em relação á distância orientada h.

Teoricamente, â medida que essa distância aumenta, mais

discrepantes serão os dados e maior será a semivariância,

até atingir uma separação de total independência entre as

amostras. Esta distância è denominada em Geoestatlstica de

zona de influência, cuja medida é a amplitude variográfica.

* Regionalizações Superpostas: Muitos

fenómenos geológicos podem gerar regionalizações em várias

escalas, que ficam ocultas ou "aninhadas" no contexto

regional em que são executados os trabalhos de pesquisa. Os

semivariogramas podem captar essas flutuações em diferentes

níveis e refleti-las na sua configuração. A presença de

nítidas mudanças nas curvas dos semivariogramas pode

significar estruturas superpostas.

* Anisotropias: Quando os semivariogramas

apresentam configurações similares para as várias direções,

o fenómeno é dito ser isotrõpico, caso contrário, possui

algum tipo de anisotropia. Se os semivariogramas apresentam

a mesma forma, mas com diferentes amplitudes, denomina-se

anisotropia geométrica- De outra forma, o zoneamento da

variável ou mistura de populações distintas geram uma

anisotropia mais complexa, conhecida como anisotropia zonal.
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ÁREA DE INFLUENCIA

°(h)

ESTRUTURAS SUPERPOSTAS

"(h)

^(h)

SUPORTE

CONTINUIDADE

PROPRIEDADES

ESTRUTURAIS

DO

VARIOGRAMA

'(h)

Fig. 3.11 - Propriedades estruturais do variograma.

(Huijbregts, 1975).

* Continuidade espacial: A progressão da

curva do semivariograma nas pequenas distâncias reflete a

continuidade da variável no espaço. Assim, a análise do

semivariograma próximo á origem proporciona informações

desta natureza da variável. Um semivariograma com

comportamento parabólico è reflexo de boa continuidade, já

uma forma linear na origem reflete a continuidade moderada

no espaço. Teoricamente o semivariograma deveria ser nulo na

origem, entretanto, na maioria das vezes ele apresenta uma

descontinuidade, denominada de efeito de pepita.
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Este parâmetro pode ser melhor compreendido

através do desmembramento do vanograma em componentes de

variabilidade, conforme o esquema de transição da Figura

3.12.

2i'h)+

-.—^

Fig. 3.12 - Semivariograma representativo de um fenómeno de

transição.

onde:

C = Representa a componente estruturada no

espaço ( variância espacial).

Co-- Constitui-se na componente aleatória

(efeito de pepita).

A relação entre os parâmetros Co e C fornece

um índice E = Co / C, denominado de efeito de pepita

relativo, que expressa a aleatoriedade da regionalização

(Garcia, 1988).
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Segundo Royle (apud Garcia, 1988), os

seguintes intervalos fornecem uma noção da influência da

componente aleatória:

E < 0.15 : Componente aleatória pequena.

0.15 < E < 0.30 : Componente aleatória è importante.

E > 0.30 : Componente aleatória é muito im-

portanto.

De outra forma, se a razão Co / (Co+C), for

maior que 0.8, a estatística e a geoestatlstica não se

diferenciam. (Garcia, 1988).

* Corregionalização: O estudo da correlação

regionalizada de várias variáveis pode ser feito através dos

semivariogramas cruzados. Desta análise conjunta,

estabelece-se um modelo mais robusto que integre as feições

estruturais de todas as variáveis submetidas á variografia.

3.5.5 - MÉTODO GEOESTATISTICO DE ESTIMAÇÃO

Um objetivo sempre presente em Geologia è a

estimação de variáveis ou parâmetros em locais onde não se

fez uma amostragem.

E praticamente impossível possuir um controle

matemático de todos os fatores de um fenómeno natural que

influenciaram no comportamento de uma variável. Muitos

esforços são feitos nesse sentido, com o desenvolvimento de
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vários métodos de estimação popular izados nos últimos

tempos, através de "softwares" utilizados em

microcomputadores.

Estes métodos permitem o estabelecimento de

uma malha de valores estimados, que comumente se constitui

base das cartas de isovalores usadas para os mais diversos

fins. Um enfoque dos principais métodos de estimação, pode

ser visto em Yamamoto (1986) .

Neste trabalho foi utilizada a técnica

geoestatlstica da krigagemv"/ para a estimação, visto que

este método possibilita o uso com mais propriedade das

características geológicas na construção do modelo que

governará a estimação. Embora este aspecto introduza uma

subjetividade no método que possibilita interpretações

diferentes conforme a pessoa, importantes particularidades

geológicas inerentes ás variáveis devem ser consideradas.

3.5.5.1 - VARIÂNCIA DE ESTIMAÇÃO

Após um modelo vanogrâfico que caracterize a

continuidade das variáveis em função das distâncias, pode-se

calcular o erro cometido na estimação para um certo domínio

(bloco, ponto), a partir de amostras situadas numa

(3) Foi utilizado o termo krigagem, baseado na escola

francesa onde este método foi cunhado em homenagem ao

engenheiro de minas D.G. Krige. Encontra-se também na

literatura, os termos "krigeage" e "kriging", das

línguas francesa e inglesa,respectivamente.
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vizinhança reconhecida como estacionária.

Qualquer que seja a forma de estimação de um

valor num ponto qualquer X, heverá um erro R(x) associado,

assim expresso:

R(x) z (x) - Z (x)

onde:

Z (x) é o valor real no ponto x

*
Z (x) è o valor estimado no ponto x.

A análise da função de distribuição dos erros

fornece boas informações para avaliar a qualidade do

processo de estimação.

Os parâmetros básicos da provável

distribuição de erros, são:

* O valor médio esperado:

R (x)m^ = E -^ R (x)

* A dispersão dos erros,

variância:

medida pela

cf ^ = Var

E

R (x)

Se a estimação for bem processada e de boa

qualidade, esses parâmetros devem possuir os seguintes

aspectos:

m_ = O : Erro médio igual ou próximo de



l

59

zero. Este aspecto implica

numa não tendenciosidade

(viés) dos valores, na

vizinhança do ponto x.

<y ^ . Baixa dispersão dos erros. A
E

concentração dos erros deve

situar-se ao redor da média

(IKE) -

Nas observações práticas da função de

distribuição dos erros, constatou-se uma curva do tipo

normal para os mesmos, principalmente na geologia mineira

(Journel e Huijbregts, 1978). Se a distribuição dos erros

for normal, o intervalo de confiança do valor estimado pode

ser calculado conforme a estatística clássica. Dessa forma,

o valor no ponto x, para 95 % de confiabil idade, deverá

possuir intervalo de confiança igual a 1,96 c/^ , segundo uma

distribuição normal com valor médio esperado igual a zero

(padronizada) .

A relação da variância de estimação com o

semivariograma é estabelecida com o desdobramento da equação

da variância dos erros, conforme Journel e Huijbregts

(1978) .

Considere o valor médio de um determinado

domínio V, fornecido pela expressão:

-Lz (x,)
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onde:

Z(x^) são valores desconhecidos, com v = l

até V

Deseja-se estimar este domínio pela média

aritmética de n amostras situadas na vizinhança.

A média usada na estimação é dada por:

-7T-Z'.. = — ) z (x,)
\.

L =1

onde:

x^ são os valores experimentais, com 1=1

até n

Sob a hipótese de estacionariedade de segunda

ordem e não tendenciosidade (viés), tem-se:

í z- } - -7 H z ('tv> } -"!

.K} - -^iE {z (-)} -n •

logo:

= { z, - z; } = o

A equação da variância de estimação pode ser
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desdobrada em:

°E = E { [zv ~ z^] }= E{z^ }+E{zv} ~ 2E{ZV ^}

Segundo as hipóteses já assumidas e apôs

dedução matemática, cada termo da equação pode ser assim

expresso:

E [^ } = -^21 [c (xv - yv') ] + mz
V v~ v^'

onde: C (x^-x^,) è a covariância entre

todos os pontos dentro do domínio a

ser estimado.

[<'} —ïi [° <xv --' ]
2

+ m

onde:

C (x..-x;) é a covariância entre todas as

amostras.

2y 2C } = -^-21 [ c (xv - XJ + m2j
v~ Y

onde:

C (x -x^) è a covariância entre os pontos do

domínio e as amostras.
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2
Elimina-se a constante m" e a expressão

original torna-se:

^ C (x, - x,) + -^-22 c (x - x.) --z- —
E _2

V 77' n i. j

- -2- 21 c (xv- x.)
Vn v ^-

Em termos de covariância média tem-se:

o\ "C [ (V) , (V) ] + C [ (n) , (n) ] - 2C [ (v) , (n) ]

Conforme a relação r (h) = C (o) - C (h) /

a equação pode ser constituída em função dos

semivariogramas. Finalmente, a variância de estimação pode

ser assim expressa:

<y^ = 2r (v,v) - Y (v,v) - Y (V,V)

onde:

Y ea função semivariograma médio

V corresponde ao domínio a ser estimado,

podendo ser um bloco, área ou um ponto.

v é um elemento do conjunto de amostras

com suporte v.
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O significado de cada termo da equação geral

de variância de estimação é comentado a seguir:

Y (v,V) Este termo representa o semivariograma

médio entre os elementos do conjunto de

amostras estimadoras com suporte vê o

domínio V a ser estimado. Assim è

considerada a posição das amostras em

relação â unidade a ser avaliada.

y (v,v) Constitui-se no valor médio do

semivariograma entre todas as amostras

estimadoras de suporte v, situadas na

vizinhança de estimação. Este termo

considera a influência relativa das

posições das amostras.

Y (V,V) Representa o valor médio do

semivariograma entre todos os possíveis

pontos dentro da unidade V. Desta forma

são consideradas as feições geométricas

da unidade a ser estimada.

3.5.5.2 - ESTIMAÇÃO LINEAR - KRIGAGEM

A krigagem constitui-se num método de

estimação linear e local, efetuado dentro de vizinhanças

estacionárias, que procura minimizar, sem viés, o erro de
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estimação. A teoria da krigagem è demonstrada a seguir,

conforme Journel e Huijbregts (1978) e Clark (1979).

Suponha a estimação do valor médio de Z(xo)

*
pelo estirnador Z , obtido de uma combinação linear de n

valores situados numa vizinhança homogénea. O estimador pode

ser assim expresso:

-I-Z = ) \ z (x.)

i =1

onde:

x-^ são os pesos associados a informações

Z (x^)

Existe uma infinidade de pesos que podem ser

atribuídos aos valores de Z(x^), entretanto há interesse

somente por uma combinação que forneça o melhor estimador

não enviezado.

As condições básicas para que esta situação

se consuma, são:

* Não tenha viés.

Esta condição requer que o erro de estimação

_«
seja em média igual a zero: E -< Z (x^) - Z{ z <xo) - Z*} = O

Para isso é necessário estabelecer a construção:
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ï\-^

visto que,

E { zx } = m S\ = E { Z (x^) }

* Variância mínima de estimação

A equação geral da variância de estimação,

que usa um conjunto de amostras Si pode ser assim expressa:

n n n

°^ = 2 ^ \ y (s^,v) - ^ ^> \ x^ (s,Sj) - ï- (v, v)
1.=! i.=lj=l

onde:

x^ são os pesos para cada amostra Si

Para minimizar esta equação, sujeita à

condição de não enviezamento ^ ^ = l , em relação aos

ponderadores \ , faz-se o uso da técnica Lagrangiana, com

o desenvolvimento das n derivadas parciais e igualando-as a

zero. Portanto, matematicamente:

6 a2_
E

O para i = l, 2, 3.....-n

6 \.
l.

Este procedimento gera um sistema linear de
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n+1 equações, conhecido como sistema de krigagem, assim

disposto:

\ r (s,.y,) + \ Y (s,.Sz) + x, y (si •^) +-. -+ \ r (s,.s^) + p - r (s,,u)

\ r (S,,3^) + \^ Y (s^-s,) + \ »- (S, ,q,) +...+ \^ y (s,, s,) + ^ - ?- (s,,v)

\ y (Sá.-3!' + \ '' (s9-sz) +\r (^'^) +---+ \ r (s,-sn) +^ - y (sa'v-

\ y (s^.s,) .^y (s^.s,) • \ ;' (s, ,^) +..,.+ x^ ï. (s^.s,) + P - ;•• (s,,v)

\ t \ + \ +. . . 4 \_ ^ J..
l 2 a r

onde:

Y (S^,Sj) è o semivariograma médio entre as

amostras.

Y (S^,V) è o semivariograma médio entre as

amostras e o domínio V.

Y são os ponderadores das amostras

Si, cuja soma é igual a l.

P é o multiplicador de Lagrange,

introduzido para balancear o

sistema.
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Em notação matricial:

Y (s^,s^) r (s^,s^)

Y (S^,S^) ?- (S2'S2)

r (s,,s,)

r (s^,s,)

r (s^,s,) Y (s,.s^) .... y (s,,s^)

B =

r (s^,v)

r (s^.v)

Y (S_,V)
n

\

\

\

n

O vetor dos pesos mais o multiplicador de

Lagrange são obtidos pela resolução do sistema matricial:

[C] = [A] [B]

A variância mínima da estimação, também

conhecida como variância da krigagem è assim obtida:

a = I xt r (si'v) + À - ?; (v'v)

ou ainda na forma matricial:

<yz. = [B] [C] - r (V, V)
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T
onde: [B]* é a transposta da matriz [B]

Os valores de Y (S<-,V) e Y (V,V) são obtidos

a partir de funções auxiliares, que normalmente se encontram

tabeladas para uma determinada geometria do domínio V e dos

parâmetros do semivariograma modelado.

Neste trabalho, o domínio V foi sempre um

ponto. Desta forma, o método da krigagem utilizado è

denominado de pontual. As principais mudanças estão

relacionadas com os termos da equação da variância de

estimação, quais sejam:

* O semivariograma médio Y (V,V)é nulo.

* O seroivariograma médio Y (S»-. V) passa para

resposta direta do semivariograma pontual,

Y (Sí-.So) , onde Só é o ponto a ser

estimado.

Assim, a expressão geral da variância de

estimação, torna-se:

z
a

E '- 2^\r (B,S^) - ^ 2xi Àj y (srsj)

e a variância de estimação apôs a solução do sistema de

Krigagem fica:
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^ = 2X.?; (st'so) + ^

ou,

°-E = tB]~ [C]

T
onde [B]* é a transposta da matriz [B]

Outro aspecto, não considerado neste

trabalho, foi a eventual presença de um componente

determinlstico ("drift") no resultado da variável, que

requer uma krigagem mais abrangente da usual, denominada de

Krigagem Universal.

Esta técnica, para ser usada adequadamente,

deve resolver duas dificuldades práticas, de acordo com

Rendu, (1978):

A determinação da forma da função

matemática que representa a tendência

local presente.

A estimação da função semivariograma dos

resíduos.

Superados a contento estes requisitos, pode-se

usar a expressão do "drift" incorporado no sistema de

krigagem simples, que provera uma estimação robusta,

conforme Olea (1975) e Davis (1986).
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CAPITULO 4

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1. ANALISE ESTATÍSTICA BÁSICA

O objetivo fundamental desta análise è

caracterizar individualmente as variáveis csuanto aos seus

valores de tendência central e dispersão, baseado numa

avaliação criteriosa das suas distribuições de frequência.

* Topo da Formação Botucatu (m)

A Fig. 4.1 mostra a distribuição de

frequência do topo da Formação Botucatu, classificada em

intervalos de classe de 30 metros.

Através do coeficiente de variação nota-se

uma baixa dispersão desta variável, que caracteriza um

comportamento geral com poucas flutuações na área. A

configuração da distribuição em termos de curtose apresenta-

se normal, mas a assimetria é ligeiramente positiva. A média

aritmética das cotas é representativa da distribuição e

situa-se na classe modal cujo valor é de 469,0 metros.

O gráfico da Figura 4.2 representa todas as

cotas de topo da Formação Bptucatu , rebatidas num perfil

médio na direção W-E. Este perfil fornece uma noção prática

dos parâmetros básicos da distribuição amostrai.
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N.oíe3AD8S=U<

H£3IA= <53.6038

ïn?IM.!M9;2.16ü

DESVÍCP,üí^ti.4CSi
CQEF. 0£,'ARIA?S.<557

ASSIffiíRIA-- 3.(2E<

GFÍÍDSE- 3.2310

í í

Fia. 4.1 - Distribuição de frequência das cotas de topo da

Formação Botucatu.

rr

Fig. 4.2 - Perfil médio na direção W-E da área, com as cotas

do topo da Formação Botucatu rebatidas.
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* Espessura da Formação Serra Geral.

A espessura desta formação é controlada na

região pelo comportamento em subsuperflcie da sua base em

contato com a Formação Botucatu e do seu topo, que esta

modelado conforme a superfície do relevo topográfico. A

distribuição amostrai da variável espessura encontra-se na

Figura 4.3, com intervalos de classe de 27,5 metros.

w l

w
4Z

38

3B

33

30

Z7

Zi

21

18

15

12

B

B

3

a

!<'.ods3ADOS=!55

XE3IA-70.0275
ÏASIANCL»- ÍB67.!B58
DESVIC?ADR?<3.2:1S

CDEF. DE VAR;*C,'C= 61.7G55

/iSSia!A= 0.2532
DJRTDSE- 3.C8U3

Fig. 4.3 - Distribuição de frequência dos valores de

espessura da Formação Serra Geral .

A base da Formação Serra Geral encontra-se

falhada e as vezes está associada com intrusões básicas, que

contribuem para uma acentuada irregularidade da espessura
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total <3o pacote de magroatitos básicos, refletida num alto

coeficiente cie variação (62 ï) .

Com base nos testes de normal idade,que usam

os coeficientes de assimetria e curtose, constata-se que a

distribuição se adequa ao modelo normal, cuja espessura

média é de 70 metros e desvio padrão de 43 metros. O gráfico

da Figura 4.4 possibilita a visualização desses valores.

Fig. 4.4 - Perfil médio que representa as espessuras da

Formação Serra Geral de todas as amostras da

área na direção W-E.

* Nível piezométrico.

A Figura 4.5 constitui-se na distribuição de

frequência da variável nível piezométrico, com intervalos de

classe iguais a 20 metros.
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Fig. 4.5 - Distribuição de frequência do nível piezométrico

e estatística básica.

A distribuição dos dados possui ligeira

assimetria positiva,decorrente das duas maiores classes que

possuem frequências baixas. A razão entre a amplitude de

variação dos níveis com o desvio padrão se enquadra dentro

dos limites da configuração do modelo normal de distribuição

com 95 Ï de confiança.

A média aritmética pode ser considerada

representativa desta distribuição com o valor de 499 metros

para o nivel médio. A dispersão em torno deste valor è

relativamente baixa, refletindo uma flutuação suave desta

variável na região, em comparação com as outras estudadas
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75

7BE.

65B

550

5HB

<5D

4£C

35CJ

3BB

• ?-5

Fia. 4.6 - Comportamento geral de todos os níveis

piezométricos amostrados na área, rebatidos

num perfil médio com direção W-E.

* Vazão especifica.

A distribuição de frequência possui uma

acentuada assimetria positiva que caracteriza as

distribuições lognormais (Fig. 4.7a). Para verificar esta

possibilidade, os dados foram transformados em logarltimos

(base e) e a seguir elaborada a distribuição de frequência

dos mesmos (Fig. 4.7b).
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N. o de D?133

NE? 1.1945

U? a 5055

DESVIO PADRÃO- 0.7110

CflEF. DE mMO= 53.5212

ASSINEHiIM.1356

CURÍOSE- 2.7757

Fig. 4.7a - Distribuição de frequência dos valores

originais de vazão especifica (m~/h . m) ;

b - Distribuição dos valores logaritmizados

(In Xi) .

Os dados transformados apresentam, segundo os

testes de aderência, um bom ajuste ao modelo normal. Desta

forma, o valor médio da distribuição lognormal apresenta uma

vazão média de 4,25 m"/h . m. O coeficiente de variação é de

85 ï, que significa uma alta dispersão dos valores em área.

A Figura 4.8 apresenta o valor médio e os

respectivos limites de confiança, obtidos conforme as

expressões que caracterizam as distribuições lognormais.
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- >-&

Fig. 4.8 - Perfil médio com os valores de vazão especifica

rebatidos na direção W-E.

4.2. ANALISE DE CORRELAÇÃO

Através da confecção dos gráficos de

dispersão das variáveis e do cálculo do grau de correlação,

pode-se entender melhor o comportamento associado entre as

variáveis. Além 'do clássico coeficiente de correlação

linear, procurou-se identificar outras formas de relação

através da "nuvem" dos valores cruzados nos diagramas de

dispersão.

A seguir são apresentados os resultados das

associações entre todas as variáveis, elaboradas para a área

estudada.
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* Topo da Formação Botucatu (m) X espessura

da Formação Serra Geral (m) - Fig. 4.9.

't:s^< ...t+
*T^ /1.^

-<M^
+í .A

S- -0.75

ESPESSURA DA FORMAÇÃO SERRA GERAL (m5

Fig. 4.9 - Diagrama de dispersão entre as cotas do topo da

Formação Botucatu e a espessura da Formação

Serra Geral.

Estas variáveis apresentam uma correlação

linear de forma inversa (r ° - 0,75), ou seja, quanto mais

baixo está situado o topo da Formação Botucatu, mais

espesso se torna o pacote de rochas básicas da Formação

Serra Geral. Esta evidente relação, poderia ser mais

acentuada se a espessura não possuísse na sua constituição a
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influência da superfície erosiva na região. Por outro lado,

para a escala deste trabalho, esta relação pode ser

explicada pelo maior preenchimento dos magmatitos básicos

nos paleobaixios da antiga superfície desèrtica do arenito

Botucatu. Esta relação do tipo linear é explicada

estatisticamente por cerca de 60 ï das informações coletadas

na área.

* Topo da Formação Botucatu (m) X nível

piezométrico (m) - Fia. 4.10.
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TOPO DA FORMAÇÃO BOTUCATU (m5

Fig. 4.10 - Diagrama de dispersão entre as cotas do topo da

Formação Botucatu e os níveis piezomètricos.
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Neste caso as variáveis apresentam um arranjo

linear, cujo coeficiente é de 0,63, explicado por cerca de

40 ï dos dados.

Esta associação, de caràter linear, deve-se â

interferência exercida no nível piezomètrico pelo principal

aqulfero da região, formado pêlos arenitos das formações

Botucatu e Pirambôia. Desta forma, pode-se afirmar que na

área, os locais onde o topo da Formação Botucatu encontra-se

mais elevado, o nível piezométrico acompanha-o em 40 Ï dos

casos.

* Topo da Formação Botucatu (m) X vazão

específica (m"/ h . m) - Fig. 4.11.

esn-ca3
5

l -

s
o
à

552.=]

SELES

«52. C:

ua.cs

asa. c:

3C2.C:

s- -a. os

**»**

^'

VAZÃO ESPECIFICA («/h.*)

Fig. 4.11 - Diagrama de dispersão entre cotas do topo da

Formação Botucatu e as vazões especificas.
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Apesar destas variáveis possuírem uma

correlação estatisticamente não significativa (r = - 0,06),

é notável a concentração das maiores vazões especificas numa

faixa das cotas do topo da Formação Botucatu, situadas entre

450 a 485 metros. Esta característica, importante na

prospecção de água subterrânea, pode estar associada a algum

tipo de controle geológico, que propicie as maiores vazões

neste intervalo em que se encontra o contato das formações

Serra Geral e Botucatu.

* Espessura da Formação Serra Geral (m) X

nível piezomètrico (m) _ Fig- 4.12

ë
S 5DC.CO .*. f. . .'" *

'\\. }^. .* :' ^.

•^t.

^ B s 8
g ^

ESPESSURA DA FORUAUO SERRA CERU- (»1

Fig. 4.12 - Diagrama de dispersão entre as espessuras da

Formação Serra Geral e as cotas dos níveis

piezométricos.
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Estas variáveis não apresentam uma correlação

linear significativa, conforme se observa pelo coeficiente

com valor igual a - 0,16. Os níveis piezométricos situam-se

numa faixa praticamente constante e independente, qualquer

que seja a espessura das rochas básicas da Formação Serra

Geral na região.

Deve-se considerar que, apôs a perfuração do

poço, o nível piezométrico encontra-se livre de um

confinamento que as rochas básicas eventualmente poderiam

lhe impor. Este aspecto da coleta dos dados justifica, em

parte, esta ausência de correlação significativa entre estas

duas variáveis.

* Espessura da Formação Serra Geral (m) X

vazão especifica (m"/ h . rn) - Fig. 4.13.

•i 16. CS

f- J. '.

s § g

ESPESSURA DA FORMAÇÃO SERRA CERAL <•)

Fig. 4.13 - Diagrama de dispersão entre as espessuras da

Formação Serra Geral e as vazões especificas.
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Conforme pode ser visto no gráfico de

correlação e também pelo valor do coeficiente de correlação

linear, não se detecta nenhum tipo de associação linear

existente entre estas variáveis na região.

* Nível piezomètrico (m) X vazão especifica

(m / h . m) - Fia. 4.14.
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Fig. 4.14 - Diagrama de dispersão entre as cotas dos níveis

plezométricos e as vazões especificas.

De forma similar ao topo da Formação

Botucatu, os níveis piezomètricos apresentam uma faixa onde

se concentram as maiores vazões, que está compreendida pelas

cotas de 480 e 500 metros. O coeficiente de correlação
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linear, estatisticamente não significativo, indica uma

ausência de relação desta natureza entre as variáveis.

4.3. ANALISE DE SUPERFÍCIES DE TENDÊNCIA

A superfície de tendência è um método de

estimação global que foi utilizado nesta etapa do trabalho,

para fornecer uma compreensão da tendência das variáveis

estudadas, conjuntamente com os aspectos geológicos e

hidrogeológicos, além de ser um suporte para uma análise

mais detalhada das variações espaciais.

O grau das superfícies ajustadas foi

escolhido em função do conhecimento geológico da área, do

grau de dispersão das variáveis e dos objetivos perseguidos

num contexto de avaliação regional.

Desta forma, adotou-se a superfície de grau 2

para as variáveis como o topo da Formação Botucatu e o nível

piezométrico, uma vez que possuem baixa dispersão,

comportamento regional suave e estão condicionados por uma

depressão estrutural,já caracterizada na região de Ribeirão

Preto, que se adequa melhor a uma superfície parabólica de

grau 2.

As variáveis "espessura da Formação Serra

Geral" e "vazão especifica" possuem as maiores dispersões e

são mais irregulares no espaço. Diante destes aspectos,

decidiu-se ajustar uma superfície de grau 3, que absorve

melhor estas variações e possibilita a obtenção de resíduos

mais representativos das flutuações locais.
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* Topo da Formação Botucatu (Fig. 4.15)

De acordo com a superfície ajustada, o topo

da Formação Botucatu apresenta as maiores elevações na parte

leste da área, onde ele aflora e diminui suas cotas no

sentido centro-norte, para depois aumentar para oeste.

Este comportamento espacial forma uma

depressão de carâter estrutural, cujo eixo maior está

alinhado na direção N-S- Conjuntamente com o mapa de

resíduos, deduz-se que os locais mais elevados do topo

encontram-se na parte SE da área, enquanto que no centro da

mesma, ligeiramente alinhado na direção W-E, encontra-se uma

zona mais abatida da Formação Botucatu.

* Espessura da Formação Serra Geral (Fig.

4.16).

A Formação Serra Geral, constituída de rochas

básicas de natureza intrusiva e extrusiva, apresenta,

segundo a superfície ajustada, um espessamento médio no

sentido sudoeste. As áreas mais espessas desta formação são

visualizadas no mapa de resíduos, que mostra uma ocupação

maior dos magmatitos básicos, geralmente nas áreas mais

baixas da Formação Botucatu em consonância com uma

correlação inversa já caracterizada.

As maiores espessuras encontram-se nas zonas

oeste e sul da área, sendo notável um núcleo anomalamente

espesso dessas rochas, que pode ser de natureza intrusiva,
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Fig. 4.15 - Mapas de superfície de tendência de gra.d 2 e de

resíduos - topo da Formação Botucatu.
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Fig. 4.16 - Mapas de superfície de tendência de grau 3 e de
resíduos - espessura da Formação Serra Geral.
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localizado no setor noroeste, junto ao contato com os

arenitos da Formação Botucatu.

* Nível piezomètrico (Fig. 4.17).

Segundo a análise de correlação, o nível

piezométrico possui uma relação direta com o topo da

Formação Botucatu. Esta associação é demonstrada no

comportamento similar da superfície de grau 2 em ambas as

variáveis. O nível piezométrico apresenta uma configuração

cónica no espaço, cujo eixo principal está orientado na

direção norte - sul, com caimento para o norte da área.

De acordo com os resíduos negativos, os

locais mais rebaixados da superfície piezomètrica encontram-

se alinhados na direção sudoeste para nordeste. Em função do

formato da superfície ajustada, os resíduos neçativos do

centro da área representam, na realidade, a concentração

das menores altitudes do nível piezomètrico. Destaca-se,

conforme os resíduos positivos, a região sul com a

concentração dos níveis mais elevados.

* Vazão especifica (Fig. 4.18).

Através da superfície de tendência, nota-se

uma faixa dos maiores valores, situados na direção norte

para sudoeste, que representa uma crista da superfície

cúbica ajustada. Analisando-se juntamente com o mapa de

resíduos, é possível caracterizar três zonas de concentração
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Fig. 4.17 - Mapas de superfície de tendência de grau 2 e de
resíduos - nível piezométrico.
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das maiores vazões, localizadas ao longo da referida faixa.

De acordo com a análise de correlação, as

maiores vazões situam-se nas cotas intermediárias do topo da

Formação Botucatu. Este aspecto pode ser confirmado, através

da comparação entre os mapas de resíduos das duas variáveis.

4.4. ANALISE GEOESTATISTTCA

4.4.1. ANALISE DE VARIABILIDADE

Inicialmente foram construídos os

semivariogramas experimentais,a partir dos dados pontuais

obtidos dos poços de captação de água sunterrânea.

Devido ao fato dos poços apresentarem uma

distribuição irregular em área, utilizou-se um programa que

elabora os semivariogramas experimentais com determinadas

tolerâncias para a direção e também para os intervalos das

distâncias entre as amostras, ou seja, foi feita uma

regularização da malha a partir da disposição irregular dos

dados. Cada ponto do semivariograma experimental constitui-

se num valor estatístico, logo o número de pares usados para

seu cálculo não deve ser tão baixo a ponto de perder sua

significância estatística.

Para cada variável foram construídos os

semlvariogramas experimentais em quatro direções, de forma

a avaliar as características de variação espacial em toda a

área.
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O semivariograma experimental é somente

reflexo do semivariograma verdadeiro e mesmo que o conjunto

de dados seja bem representativo, é esperado enormes

flutuações do semivariograma experimental ao redor do

verdadeiro (Dowd, 1984).

Desta forma, modelar adequadamente um

semivariograma experimental requer prática e cautela para

evitar certos fatores que não tenham fundamento teórico e

prático.

De acordo com Armstrong (1984) , os problemas

mais comuns observados na construção do modelo variográflco

são os seguintes:

Escolha inadequada para as classes de

distâncias, que resulta em significativas

discrepâncias entre os números de pares de

uma classe para outra.

Mistura de populações distintas.

Presença de valores irreais ou acentuada

assimetria na distribuição dos dados.

Emprego de cálculos errados (matemáticos)

no tratamento dos dados.

Exceção aos problemas inerentes á construção

dos semivariogramas, todos os demais podem ser identificados

na estatística descritiva dos dados.
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Assim, com base no conhecimento geológico da

área e na avaliação prévia da distribuição das variáveis, da

correlação e da análise de tendência, foi efetuada a análise

de variabilidade.

* Espessura da Formação Serra Geral

Regionalmente, a espessura da Formação Serra

Geral aumenta nos sentidos oeste e sudoeste, conforme já

analisado nas superfícies de tendência. Este aspecto

refletiu-se na presença de um "drift" no semivariograma da

direção nordeste, que absorveu as mudanças gradativas da

espessura. Para as demais direções variografadas não se.

observou, ao menos na escala deste trabalho, algum tipo de

"drift" relevante.

Desta forma, com exceção da direção nordeste,

que apresentou um aumento constante das semivariâncias,

todas as demais direções comportaram-se como um modelo

estacionário de segunda ordem, ou seja, a variância inicia-

se baixa, que aumenta progressivamente com as distâncias que

separam as amostras, até atingir um patamar de

estabilização, que representa a dispersão absoluta.

Este aspecto demonstra uma boa estruturação

espacial desta variável, onde o carater aleatório é baixo,

representado pela pequena descontinuidade que o conjunto das

curvas experimentais apresentam na origem (efeito de

pepita).

O modelo mais adequado para representar as
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principais características de todas as curvas experimentais,

é o do tipo esférico e isotrôpico, cujos parâmetros

encontram-se na Fig. 4.19.
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* Topo da Formação Botucatu

Os semivariogramas apresentam uma ascensão

linear em todas as direções até uma distância que cobre 50 ï

da área. A partir de 4.5 kilômetros notou-se a separação em

dois grupos de direções, com comportamento distinto quanto â

variabilidade. As direções noroeste e leste-oeste progndem

com elevada variabilidade comparadas ás direções nordeste e

norte-sul, que mantêm uma ascensão mais suave.

Esta feição anisotrôpica do tipo geométrico

ou similar está provavelmente associada ás mudanças bruscas

que ocorrem nas cotas do topo da Formação Botucatu, quando

aflora na parte leste da área. Assim, a partir de uma certa

distância, estas mudanças começam a afetar os

semivariogramas que as cruzam, refletindo nas semivariânclas

e no comportamento das curvas experimentais.

A descontinuidade na origem é relativamente

baixa, com efeito de pepita da ordem de 250 m".

Estabelecendo-se uma relação com a variância absoluta, o

efeito de pepita relativo é da ordem de 0,15, que representa

uma componente aleatória pequena.

O modelo isotrõpico e linear pode ser

considerado representativo até uma distância de 4,5

quilómetros, expresso pela função linear da Figura 4.20.
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* Nível piezométrico.

Estes semivariogramas apresentam uma evidente

anisotropia do tipo geométrica que separa em comportamentos

distintos as direções variografadas (Fig. 4.21).

Com base na análise de superfície de

tendência, nota-se que o nível piezométrico apresenta uma

faixa rebaixada com orientação nordeste. Desta forma, os

semivariograroas efetuados nas direções nordeste e norte-sul

refletem esta constância das baixas cotas piezométricas, com

uma progressão suave das semivariâncias.

As direções de maior variabilidade, que estão

situadas â noroeste e leste-oeste da área cortam

praticamente a tendência regional da superfície

piezométrica, gerando um aumento das semivariâncias. Este

aspecto evidencia a presença de um "drift" na função

semivanograma.

A componente aleatória è relevante para esta

variável, cujo efeito de pepita estimado é de cerca de 180

2
m". Em comparação com a dispersão absoluta, obtem-se um

efeito de pepita relativo superior â 0,3, que reflete um

carâter aleatório significativo no comportamento da

variável.

Esta relativa ausência de continuidade

espacial está associada aos prováveis erros do valor de

nível piezométrico devido ás eventuais informações

imprecisas do nível estático e também da influência

generalizada que existe entre os poços nas áreas de maior
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concentração das perfurações.

Para ajustar um modelo geral linear e

anlsotrôpico, procedeu-se conforme Burguess e Webster (1980

a,b). A semivariância è função das distâncias e das direções

de acordo com a equação linear:

r (h) = Co + w(0>-) h

As direções são fornecidas pelo angulo 0l,

expresso por uma função senoidal:

w(0t) = A cos2 (0 - Ó) + B sen(.0 - <^)

onde:

^ - ea direção de maior variabilidade

150°.

A - é o gradiente na direção <p de maior

2
variabilidade = 147 rn"/km.

B - é o gradiente perpendicular á direção

4> = 27 m /km

Apôs a confecção dos semivariogramas para as

diversas direções, chegou-se ao seguinte modelo (Fig. 4.22).

r (h,0) = 130 + ^ 147 cos2(© - 150°) + 27 sen2 (© - 150°)} h

2
para um efeito de pepita igual a 130 m'
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* Vazão Especifica.

A vazão especifica, conforme análise básica

dos dados, apresenta uma distribuição com acentuada

assimetria positiva que caracteriza as distribuições

lognormais (Fia. 4.23).

Para efetuar a análise variogrâfica, foram

confeccionados inicialmente os semivariogramas para os dados

originais que revelaram, para todas as direções, uma

configuração típica dos modelos aleatórios, ou seja, ocorre

uma flutuação constante das semivariâncias em torno do

patamar da variância absoluta, sem evidências de uma

correlação espacial.

Para diminuir a influência dos valores altos, trabalhou-se

com os dados logaritmizados (Yi = Inxi). Os semivariogramas

esboçaram uma ligeira correlação espacial, contudo a

componente aleatória è muito elevada, com efeito de pepita

relativo próximo de um (l).

Esta falta de continuidade espacial da vazão

especifica na área pode ser atribuída aos seguintes

fatores:

A vazão especifica é resultado de três

medidas, que são: vazão bruta, nível

estático e nível dinâmico. Para todos

estes valores, existe a possibilidade de

se cometer erros de medidas, que

introduzem uma variação espüria no valor
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final da vazão especifica.

Cada poço possui os aspectos construtivos e

hidráulicos próprios, por exemplo, o tipo

de fluido de perfuração utilizado, que

influencia diretamente a vazão

especifica do poço.

Há a possibilidade de existir uma

regionalização inferior â escala em que

foram elaborados os semivariogramas. Neste

caso, uma continuidade da variável para

distâncias menores que 800 metros não seria

detectada.



-c
~><

E

1
-c

s

l a. D

16.0

14.0

IZ.O

10.0

B. O

s. c

4.G

z. o

o. c

\
\ .^
x

\
_v^

a)

^.

Modelo

r (h) =
onde:

/\
/ \

/ \/_\

:ïr^í--^-.

aleatório:

_c-=52 - . 3

C = 9,9 (m~/ h

x
:?s

2
.m)"

ï-E-l

SW-NE-?

N-S°3

SE-NW=4

\ /-
-^-

^

'y
^-.^-•^'~~\

^_

\ /v

/
/

3
—í-

r,.

r
\

\
\1

1.0 ^

O. B J.

O. 4

0.2

0.0

102

ca

in

h (Km)

b)
,/\

/ \
/ \

/'" A
J-^^

,^\

\
\-

'/• \\\

V./^v' 7./' .-^
^<\ /1^//" ^

/A" "S

y-
l /-. l^'\

'^.-/L

\ 4
_A,.-

/ \
\/

l

-3

n

o

•»

N
N
rn

10
in

•t

m
a
m

h (Km)

Fig. 4.23 - Semivariogramas para a variável "vazão especi-

fica" (área: Ribeirão Preto - SP).

a - valores originais, b - valores logaritmiza-

dos: Yi = Inxi



103

4.4.2. ESTIMAÇÃO - KRIGAGEM PONTUAL

Foi utilizado o método da krigagem pontual

simples, para elaborar uma malha de 10 x 10 pontos

estimados, com espaçamento de 1,3 quilómetros na direção

leste-oeste e 1,4 quilómetros na direção norte-sul, que

serviu de base para a confecção dos mapas de isovalores.

A krigagem está fundamentada nos modelos

matemáticos dos semivanogramas, obtidos durante a análise

de variabilidade, que possibilitam o cálculo dos elementos

do sistema de krigagem.

O modelo anisotrôpico, ajustado para a

variável "nível piezomètrico"r apresentou problemas na

adaptação do programa que executa a krigagem. Diante disso.

experimentou-se um modelo do tipo linear com gradiente de

2.. „.. ^«»2147 m^/km e efeito pepita igual a 200 m", ajustado para a

curva experimental de maior variabilidade. Em termos

práticos, este procedimento resulta numa superfície

piezométrica mais suavizada em relação ao modelo

anisotrõpico previamente estabelecido, fato que não terá

maiores implicações numa variável da natureza do nível

piezométrico.

Devido á forte componente aleatória,

caracterizada na análise variogràfica, não foi realizada a

// >>

krigagem para a variável vazão especifica, pois não se

detectou, a partir do conjunto de amostras disponíveis e na

escala de trabalho em que foram efetuados os

semivariogramas, uma continuidade espacial que justificasse
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a aplicação da técnica geoestatistica para a estimação.

Um aspecto importante a ser observado

constitui-se na distribuição de frequência dos erros da

krigagem, associados aos valores estimados. Algumas

características desta distribuição podem ser usadas para

avaliar a estimação, destacando-se:

valor médio deve tender a zero, á medida

que aumenta a densidade de dados.

dispersão dos erros da krigagem ser menor

que a dispersão da variável regionalizada.

Para verificar a consistência dos modelos

empregados na estimação, foi feito um estudo comparativo com

18 poços perfurados durante a realização deste trabalho,

cuias variáveis não foram usadas para o modelamento

var-iogrâfico.

Uma forma de se fazer a constatação direta

dos resultados obtidos pela krigagem com os valores reais,

foi através da estimação do valor das variáveis no local em

que foram perfurados os poços, uti 11zando-se dos modelos

variogrâficos estabelecidos sobre o conjunto de amostras

original.

Os resultados podem ser examinados através

dos diagramas de dispersão entre os valores reais e os

estimados para cada variável, além do cálculo do coeficiente

de correlação linear. Quanto maior for o grau de correlação

linear de sinal positivo, mais consistentes serão os modelos
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matemáticos usados na estimação, que representam a

variabilidade espacial.

A seguir são apresentados os mapas de

isovalores, obtidos através da krigagem pontual e seus

respectivos mapas de intervalos de confiança, elaborados em

função da variância de estimação. Acompanham também os

mapas, os diagramas de dispersão dos resultados dos poços

testes, além da distribuição de frequência dos erros da

krigagem, associadas aos valores estimados.

* Topo da Formação Botucatu

A Figura 4.24 apresenta a malha de valores

estimados pela krigagem, associada às curvas interpeladas,

que refletem o contorno estrutural da Formação Botucatu.

Nota-se que a depressão, já definida anteriormente,

apresenta-se de forma irregular com alguns pontos elevados e

alinhada na direção SW-NE.

A correlação obtida pela comparação entre os

valores reais e os estimados, para o conjunto de poços

testes, é linear, positiva e estatisticamente significativa,

denotando uma estimação aceitável que pode ser otimizada

(Fig. 4.25).

Os erros associados à estimação, cartografa-

dos na forma de intervalos de confiança (nível de signifi

cância igual a 95 ï), são mais elevados nas extremidades da

área, onde a densidade de informações é baixa (Fig. 4.26).

Os erros apresentam distribuição de frequência assimétrica e

positiva, cujo valor médio é da ordem de 28 m (Fig. 4.27).
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Fig. 4.24 Mapa de isovalores elaborado pela krigagem

pontual para o topo da Formação Botucatu.
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Fig. 4.25 - Correlação entre os dados observados do topo da
Formação Botucatu com os estimados para 18 poços
usados como teste.
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Mapa de isovalores para os intervalos de

confiança dos erros da krigagem associados
aos valores de estimados do topo da Formação
Botucatu (95 % de confiabil idade) .
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* Espessura da Formação Serra Geral

O mapa de isópacas, baseado nos valores

estimados e nas curvas interpeladas das rochas básicas da

Formação Serra Geral, apresenta núcleos com espessuras acima

da média, distribuídos pela área. Nota-se que alguns

encontram-se alinhados na direçao S-NE, conforme a Figura

4.28. Estas estruturas, de configuração espacial dômica, são

admitidas como de car-âter intrusivo por Davino et alii

(1984), baseado em trabalhos, principalmente geofisicos,

realizados na região.

A correlação dos valores reais com os

estimados, para os dados testes, apresenta-se

estatisticamente significativa, cujo coeficiente de

correlação linear è igual a 0,8 (Fig. 4.29). Este teste

reflete um bom ajuste dos dados estimados aos reais.

O mapa de intervalo de confiança para os

valores estimados realça a parte centro-leste como a de

erros mais baixos, enquanto o extremo sudoeste apresenta os

valores mais altos (Flg. 4.30). A distribuição dos erros de

estimação (desvios padrão) possui classe modal de 30 a 37 m

e valor médio de 28,8 m (Fig. 4.31).
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Fig. 4.28 - Mapa de isovalores elaborados pela krigagem
pontual para a espessura da Formação Serra
Geral.
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Fig. 4.29 - Correlação entre os dados observados da
espessura da Formação Serra Geral com os
estimados para 18 poços usados como teste.
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* Nível piezomètrico

A malha de pontos estimados e curvas

interpeladas define uma superfície que deve ser considerada

como uma estimação aproximada da superfície piezomètrica,

pois envolve níveis estáticos medidos em datas diferentes.

(Fia. 4.32).

Os valores mais baixos estão situados próximo

ao centro da área onde se concentram o maior número de

poços de explotação, assim como no extremo nordeste, no

sentido da maior drenagem da região, de forma semelhante aos

estudos realizados através da Geoestatistica, por Sturaro e

Landlm (1988).

A correlação è significativa para os dados

testes, de acordo com o coeficiente linear igual a 0,77

(Fia. 4.33) e o processo de estimação desta variável pode

ser otlmizado com o ajuste dos modelos anisotrõpicos

identificados na análise variográfica.

O mapa de intervalos de confiança, de forma

semelhante ás demais variáveis, possui os menores erros

associados á estimação, no centro-leste da área onde a

concentração dos dados é maior (Fig. 4.34).

A distribuição de frequência dos desvios

padrão é fortemente assimétrica com valor médio da ordem de

17 m (Fig. 4.35).
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Fig. 4.32 - Mapa de isovalores elaborado pela Krigagem

pontual para o nível piezomètrico.
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usados como teste.
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Mapa de isovalores para os intervalos de
confiança dos erros da krigagem, associados
aos valores estimados do nível piezométrico
(95 % de confiabilidade).
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Fig. 4.35 - Distribuição de frequência dos desvios padrão da
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114

CAPITULO 5

CONCLUSÃO

Do ponto de vista metodológico, pode-se

concluir que:

A análise de superfície de tendência se

revelou muito útil para uma avaliação preliminar do

comportamento espacial das variáveis. Desta forma, foram

obtidos subsídios para uma análise mais criteriosa da

variabilidade espacial através da Geoestatlstica. Este

aspecto enfatiza o uso da análise de tendência, como uma

técnica de investigação inicial dentro de uma pesquisa mais

ampla da modelagem quantitativa das variáveis

regionalizadas.

Os modelos variográficos são aproximações

obtidas a partir de uma determinada quantidade de

informações. Com a aquisição de mais informações, novos

estudos de variabilidade devem ser realizados para otimizar

os modelos estabelecidos e assim gerar uma melhor

compreensão do comportamento espacial das variáveis.

Coit» o desenvolvimento da Geoestatística,

várias modificações têm sido introduzidas na sua metodologia

com o intuito de absorver melhor as condições desfavoráveis

em que, ás vezes, encontram-se os dados, assim como o

afastamento que a variável regionalizada venha a apresentar,

das suposições teóricas assumidas. Especificamente para as

variáveis estudadas neste trabalho, sugere-se os seguintes
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métodos adaptados da krigagem:

Krigagem Universal: para a estimação das

variáveis como o topo da Formação Botucatu

e o nível piezométrico, que refletiram nos

semivarlogramas a influência de uma

componente deterroinïstica.

Cokrigagem: Baseado no estudo de correla-

cão efetuado, pode-se realizar uma análise

mais profunda da corregionalização entre

as variáveis através da elaboração de

semivariogramas cruzados e efetuar a

estimação pelo sistema da cokrigagem.

Após estabelecido o modelo variogrâfico e

seus parâmetros, os erros da krigagem (variância de

estimação) estarão diretamente associados á configuração

das amostras em área, usada para a estimação de um ponto.

Portanto, boa parte da frequência dos erros da krigagem, que

se apresentaram relativamente altos, deve-se á extrema

irregularidade da disposição da malha de pontos (poços)

original.

Em função da baixa continuidade espacial da

variável "vazão especifica", a superfície de tendência de

grau 3 e seus resíduos constituiram-se, neste trabalho, na

melhor forma de representação do comportamento espacial

desta variável na região.



116

Do ponto de vista geolôgico/hidrogeolôgico,

conclui-se que:

O topo da Formação Botucatu apresenta uma

depressão na área, alongada na direção SW-NE e

correlacionada ao nível piezométrico, cuja configuração está

definida pelas curvas de contorno estrutural estimadas pela

krigagem.

A espessura da Formação Serra Geral apresenta

na área locais anomalamente espessos , caracter!zados tanto

no mapa de superfície de tendência quanto no mapa de

isôpacas estimado pela krigagem. Estes locais de maior

espessura poâem ser decorrentes de intrusões e/ou de

basculamento de blocos dos magmatitos básicos, associados à

falhas de carâter normal.

A superfície caracterizada pelas curvas de

isovalores dos níveis piezomètricos, deve ser interpretada

como uma superfície piezométrica média e de carâter

preliminar, pois envolve a coleta cie medidas em anos

diferentes. Nota-se, contudo, que as maiores feições são

semelhantes ás encontradas na piezometria, definida por

Sinelli (1984), para o ano de 1983.

Em termos prospectivos, constata-se através

dos diagramas de dispersão, que as maiores vazões dos poços

estão situadas na média das cotas do topo da Formação

BotucatUr que pode ser facilmente delimitada no mapa da

krigagem.
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APÊNDICE

A: Programa em HPL que confecciona semivariogramas

para dados distribuídos irregularmente em área.

B: Programa em HPL que elabora uma malha de pontos

estimados através da Krigagem Simples.
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