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RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi espacializar as lâminas da água coletadas de pivô 

central, utilizando análise geoestatística. As coletas foram baseadas na NBR 14244 da ABNT 

(1998); foi determinado o coeficiente de uniformidade de Christiansen e realizada a análise da 

distribuição espacial das lâminas de água coletadas na transecção. As lâminas de água 

coletadas apresentaram dependência espacial com moderada contribuição da variância 

espacial na variância total dos dados.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Coeficiente de Uniformidade de Christiansen, Uniformidade de 

aplicação de água. 

 

SUMMARY: The objective of this research was spatialize the water slides collected from 

central pivot, using geostatistical analysis. The collections were based on ABNT NBR 14244 

(1998); was determined of the coefficient Uniformity Christiansen and performed the analysis 

of the spatial distribution  in the irrigation water applied  in the transection. The irrigation 

water collected showed spatial dependence with moderate contribution of spatial variance in 

total variance. 

PALAVRAS-CHAVE: Coefficient of Uniformity Christiansen, Uniformity Of Water 

Application. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A determinação da variabilidade espacial das características físicas do solo, visando o 

manejo diferenciado da irrigação, tem mostrado que a geração de zonas de manejo possibilita 

um uso mais racional da água de irrigação (NASCIMENTO et al. 2014).  É importante 

salientar que além de se conhecer as características dos atributos físico-hídricos do solo, faz-
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se necessário o conhecimento de parâmetros que expressem e quantifiquem a qualidade da 

operação.  

A qualidade da irrigação é medida pelo seu desempenho, obtido por meio de 

parâmetros de uniformidade e de eficiência da água aplicada pelo sistema de irrigação 

(SILVA et al. 2002). Alguns ensaios realizados com aspersão convencional, mostraram ser 

possível utilizar modelos geoestatísticos no estudo da uniformidade de distribuição de água 

pelo sistema (PERBONI et al. 2014; TAMAGI, 2012). Diante do contexto, objetivou-se com 

o presente trabalho espacializar as lâminas da água coletadas de pivô central, utilizando 

análise geoestatística. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi realizado em propriedade agrícola localizada em Luís Eduardo Magalhães, 

região Oeste da Bahia (12° 19' 49,00"S, 045° 48' 41,7"W e altitude de 745m). O clima da 

região é, conforme a classificação de THORNTHWAITE & MATHER (1955), do tipo 

C1d’A’, que representa clima sub-úmido a seco, com pequeno excedente hídrico, 

megatérmico, chuvas de primavera/verão. O período chuvoso ocorre entre outubro e março, 

com precipitação média de 1140 mm/ano, temperatura média anual de 25,1°C, com máxima 

de 32°C e umidade relativa do ar média anual de 68% (normal climatológica: 1961-1990; 

INMET, 2015). 

A área irrigada com pivô central de marca Senninger, 102 ha, dispondo de 258 bocais 

funcionando com válvula reguladora (1/2 15 GPM de 10 PSI). As coletas das lâminas de água 

procederam-se conforme a metodologia para avaliar uniformidade de distribuição de água em 

pivô central da ABNT (1998).  

A água interceptada nos coletores após a passagem do vão da última torre e tiveram 

seus volumes mensurados, com auxílio de provetas de 50 mL. Os valores dos volumes foram 

convertidos em lâmina aplicada. 

Determinou-se o valor de uniformidade de distribuição de lâmina de acordo com a 

Equação 1, proposto por Christiansen (1942) e adaptada por Hermann(1968). 

          [  
∑       
   |

∑       
   
∑    
   

|

∑       
   

]  (1) 

em que: “n” = Número total de observações; “X”= Lâmina de água; “S”= Distância do coletor 

ao ponto inicial; “i”= nº de ordem da lâmina, crescente do ponto central do pivô á extremidade. 
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A análise da distribuição espacial da lâmina de água na transeção foi utilizada para 

quantificar o seu grau de dependência espacial, conduzida a partir do ajuste de funções 

teóricas aos modelos de semivariogramas experimentais aos dados, com base na 

pressuposição de estacionaridade da hipótese intrínseca, conforme equação 2, 

 ( )  
 

  
 ∑ [ (  )   (    )]  ( )

     (2) 

em que: N(h) é o número de pares de valores [Z(xi), Z(xi+h)] separados por um vetor 

(h), Z(xi) o valor determinado em cada ponto de leitura e Z(xi+h) é o valor medido num ponto 

mais uma distância h. 

No ajuste dos semivariogramas para a distribuição da lâmina de água determinou-se os 

parâmetros: efeito pepita (C0), patamar (C0+C) e o alcance de dependência espacial (a). Para a 

determinação do grau de dependência espacial (GDE), utilizou-se da relação 

[C0/(C0+C1)]*100, conforme critérios estabelecidos por Cambardella et al. (1994), que 

considera a dependência espacial fraca (GDE > 75 %), moderada (25 % ≤ GDE ≤ 75 %) e 

forte (GDE < 25 %). A escolha do modelo se baseou nos resultados da validação cruzada, 

entre os valores observados e os estimados pelo modelo escolhido no ajuste,baseado no erro 

médio quadrático (RMSE - root means quare error) e no desvio das médias (BEM - mean 

bias error), conforme as equações 2 e 3 (ALVES & VECCHIA, 2011). 

   E  √
 

 
∑ (    - E  )

  
   (2) 

  E  
 

 
∑ (    - E  ) 
   (3) 

em que: VOBS são os valores observados; VEST os valores estimados pela validação 

cruzada; e n= número de observações. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da análise descritiva estão apresentados na Tabela 1, onde se verifica que 

o valor médio da lâmina foi de 5,55 mm, maior que a mediana indicando assimetria à direita, 

conforme comprovado pelo Ks positivo, com concentração de valores menores que a média. 

Considerando a relação entre a amplitude interquartílica (AI=Q3-Q1) e amplitude total 

(AT=Max-Min) tem-se uma variação pequena, ou seja, menor que 25%, indicando que 50% 

dos dados representa menos de um quarto da dispersão total dos valores, com poucos dados 

em torno da média, evidenciando a grande suscetibilidade da amplitude total a valores 

extremos. 
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Segundo Gomes e Garcia (2002), a variabilidade de um atributo pode ser classificada de 

acordo com a magnitude do seu coeficiente de variação (CV), que pode ser: baixo (CV<10%); 

médio (10% ≤ C  ≤ 20%); alto (20% < C  ≤ 30%) e muito alta (C >30%). Para a lâmina de 

água aplicada o seu CV foi de 17,2%, portanto, classificada como de média variação. 

Tabela 1. Estatística descritiva das lâminas de água coletadas na área de estudo. 

Lâmina 

(mm) 

n M Md Min Max Q1 Q3 S Ks Kc CV(%) 

112 5,55 5,48 2,49 8,66 4,92 6,22 0,95 0,14 0,77 17,2 
n: número de coletores; M: média; Md: mediana; Min: valor mínimo; Max: valor máximo. Q1: primeiro 

quartil; Q3: terceiro quartil; S: desvio padrão; Ks: coeficiente de assimetria; Kc: coeficiente de curtose e CV: 

coeficiente de variação 

O valor de CUC encontrado foi de 88,16%, classificado como “bom” ( E NA D  et 

al. 2009), indicando uma boa distribuição de água na área estudada; o perfil de distribuição 

das lâminas coletadas ao longo dos raios e a lâmina média ponderada  podem ser observadas 

na Figura 2. A variação no perfil de distribuição, observada na Figura 1, está relacionada aos 

bocais, pois não seguem uma ordem crescente em relação a sua posição de funcionamento 

(distância do centro do equipamento).  

 

Figura 1- Perfil de distribuição das lâminas de água coletadas no pivô central. 

Observa-se (Figura 1) que no início de cada lance, houve um aumento na lâmina de 

água coletada; lance é a distância entre uma torre auto propelida da outra, neste caso, cada 

lance é de 50 m.  

Na análise espacial (Tabela 2) ajustou-se o modelo gaussiano aos dados da lâmina 

aplicada na transeção pelo pivô central. Segundo Isaaks e Srivastava (1989), esse modelo tem 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

811



um comportamento parabólico próximo à origem, o que reflete de boa continuidade, ou seja, a 

dependência entre as lâminas de água coletadas é alta, o que resulta e maior alcance. 

O efeito pepita que representa a descontinuidade na origem (C0) que pode ser por erro 

de amostragem, apresentou um valor relativamente alto o que influenciou no grau de 

dependência espacial (GDE). Segundo Cambardella et al. (1994) um GDE entre 25 a 75% 

indica moderada contribuição da variância espacial na variância total dos dados.  

O coeficiente de determinação R
2
 apresentou valor alto de 97%, pelo método dos 

mínimos quadrados, mostrando o ajuste da semivariância em função da distancia de coleta da 

lâmina de água. 

Tabela 2. Análise geoestatística das lâminas de água coletadas área de estudo. 

  

 Variável Modelo C0 C0+C a (m) GDE (%) R
2
(%) 

Lamina (mm) Gaussiano 0,56 1,5 215 49 97 

Segundo Silva et al. (2010), os pontos localizados numa distância menor ou igual ao 

alcance são mais similares e estão dependentes espacialmente entre si, podendo ser usados 

para estimar valores para locais não amostrados. Neste caso, as lâminas de água (mm) 

possuem similaridade até a distância de 215 m. 

O erro médio quadrático (RMSE) apresentou um valor de 0,867 e o erro dos desvios das 

médias (MBE) um valor de -0,0016, quanto mais próximo de zero for o RSME melhor no 

ajuste do modelo. Neste caso o ajuste está subestimando os valores da lâmina de água por 

apresentar valor negativo. 

 

Figura 2 - Semivariograma ajustado aos dados de lâmina de água (mm) aplicada por pivô 

central. 

 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

812



 

CONCLUSÕES 

As lâminas de água coletadas apresentaram dependência espacial com moderada 

contribuição da variância espacial na variância total dos dados.  O CUC foi classificado como 

“bom”, indicando uma boa distribuição de água na área estudada. 
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