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RESUMO – Este trabalho tem por objetivo analisar o comportamento do nível piezométrico e a 
influência da precipitação para os eventos de recarga no Aquífero Missão Velha. A pesquisa foi 
aplicada em 16 poços de monitoramento da Rede Integrada de Monitoramento de Águas Subterrâneas 
– RIMAS/CPRM os quais continham entre 7 e 9 anos de observação. As séries históricas de 
precipitação pertencem ao banco de dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 
Hídricos - FUNCEME. O RStudio foi o ambiente de trabalho escolhido para realizar as análises 
estatísticas. A pesquisa indica que os níveis de água subterrânea vêm diminuindo nos últimos anos e 
que esse fenômeno tem mais relação com o consumo desenfreado do que com o regime de 
precipitação. Os resultados apontam que nas séries temporais de precipitação, existe um padrão de 
sazonalidade marcante entre o período chuvoso (entre dezembro e abril) e o período seco (entre maio 
e dezembro). Já nas séries temporais de níveis estáticos, os resultados mostram uma tendência 
negativa do nível. Para aplicar o teste de regressão foram utilizados os valores acumulados das séries 
históricas de precipitação e a recarga anual. Os resultados apontam uma boa correlação com 
coeficientes de determinação acima de 0.76, onde apenas um poço não apresentou distribuição 
normal. 
 
ABSTRACT –This work aims to analyze the behavior of the piezometric level and the influence of 
precipitation on recharge events in the Missão Velha Aquifer. The research was applied in 16 
monitoring wells of the Integrated Groundwater Monitoring Network – RIMAS/CPRM, which had 
between 7 and 9 years of observation. The historical series of precipitation belong to the database of 
the Ceará Meteorology and Water Resources Foundation - FUNCEME. RStudio was the work 
environment chosen to perform the statistical analyses. The research points out that groundwater 
levels have been decreasing in recent years and that this phenomenon is more related to unbridled 
consumption than to the rainfall regime. The results show that in the time series of precipitation, there 
is a marked seasonality pattern between the rainy season (between December and April) and the dry 
season (between May and December). In the time series of static levels, the results show a negative 
trend of the level. To apply the regression test, the accumulated values of the historical series of 
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precipitation and annual recharge were used. The results show a good correlation with coefficients of 
determination above 0.76, where only one well did not show normal distribution. 
 
Palavras-Chave – Monitoramento de água subterrânea.  Análise estatística. Recarga.  
 
INTRODUÇÃO 

A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida de todo ser vegetal, animal 

ou humano (ONU, 1992). Diante da importância da água para manutenção da vida, um estudo que se 

destaca é a utilização da água subterrânea. A água subterrânea pode ser compreendida como a parcela 

da água que infiltra no solo e é responsável por manter a perenização dos rios nos períodos de 

estiagem, regularização, filtro, reservatório subterrâneo dentre outras funções. 

As unidades geológicas que armazenam água subterrânea podem ser classificadas em aquíferos, 

aquicludes ou aquitardos (Manzione, 2015). Os aquíferos são reservatórios subterrâneos de água onde 

é possível extrair quantidades suficientes para permitir um aproveitamento econômico desse recurso 

(Villela, 1975). 

O Aquífero Médio, localizado na Bacia Sedimentar do Araripe, é o principal responsável pelo 

abastecimento das cidades do sul do Ceará: Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha, 

Abaiara, Milagres e Brejo Santo. Desta forma, o cuidado para que não ocorra a exaustão desse 

aquífero torna pertinente o acompanhamento para a boa gestão desse recurso. 

Entre as variáveis hidrológicas fundamentais para o planejamento e exploração dos recursos 

subterrâneos, encontra-se a recarga. A recarga é um movimento de água que chega a zona saturada 

do solo sob forças gravitacionais, ou em direção específica devido ao condicionamento hidráulico 

(Barreto, 2006). Sob clima tropical, as principais formas de recarga são a precipitação e os corpos 

hídricos superficiais (Rebouças, 2002). 

O monitoramento permanente dos níveis estáticos dos poços serve de reflexo da explotação 

e/ou impermeabilização do solo, tornando possível a adoção de medidas corretivas e de controle na 

região (Ribeiro, 2014). 

O objetivo desse trabalho foi analisar o comportamento da recarga e sua relação com a 

precipitação no Aquífero Missão Velha. A partir das séries históricas de nível piezométrico dos poços 

de monitoramento da Rede Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas (RIMAS) do 

Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e das séries históricas dos postos pluviométricos da Fundação 

Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) estabeleceu-se um modelo de regressão 

linear entre os valores acumulados de precipitação e a recarga anual para cada poço de 

monitoramento. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

A formação Missão Velha faz parte do Aquífero Médio, localizado na Bacia Sedimentar do 

Araripe, predominantemente no sul do Ceará e em partes do Pernambuco. De acordo com a 

caracterização realizada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM (1996),  O 

Aquífero Médio apresenta uma área total de 2830 Km² com uma espessura total de 500 m. Estimou-

se um volume de reserva permanente de 8.37 𝑥 10  𝑚³ e uma reserva reguladora decorrente das 

recargas de 1.12 𝑥 10  𝑚³. Mesmo o aquífero apresentando uma reserva reguladora considerável, 

como esse recurso vem sendo explorado, é imprescindível o controle. 

O Aquífero Missão Velha estende-se pelos municípios de Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, 

Missão Velha, Abaiara, Milagres, Brejo Santo, Porteiras, Mauriti e uma pequena parte dos municípios 

de Jardim e Jati, como pode ser visto na Figura 1. 

 
Figura 1 – Localização da porção leste da bacia Sedimentar do Araripe, com destaque 

para o aquífero Missão Velha, os poços monitorados e as estações pluviométricas.  

 

A formação Missão Velha apresenta uma camada de aproximadamente 200 m de espessura, 

constituída por arenitos grossos, mal selecionados, com estratificação cruzada e acanalada de pequeno 

porte, brancos e amarelados, portadores de troncos e fragmentos de madeira silicificada (CPRM, 

2012).  
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Séries temporais e preenchimento de falhas 

As séries temporais podem ser entendidas como um conjunto de dados observados 

sequencialmente ao longo do tempo. A sua análise permite identificar padrões e prever valores futuros 

a partir de um histórico conhecido (Box et al., 2015). Desta forma, abordagens baseadas na análise 

das séries temporais constituem importante ferramenta para a modelagem da água subterrânea 

(Manzione, 2015). 

Para este estudo, as séries temporais de nível piezométrico dos 16 poços de monitoramento que 

se encontram na área de estudo pertencem ao banco de dados RIMAS/CPRM. Já as séries dos seis 

postos pluviométricos pertencem ao banco de dados da FUNCEME. 

Um dos métodos para estudar o comportamento de uma série temporal é sua decomposição em 

tendência, sazonalidade e ruído. Segundo Morettin e Toloi (2006) a tendência pode ser compreendida 

como o aumento ou diminuição gradual ao longo do tempo da amostra. A sazonalidade compreende 

as flutuações periódicas de frequência regular (anual, mensal, semanal, diário, por exemplo). O ruído 

ou o termo aleatório compreende as oscilações irregulares e aleatórias que compõem a série e não são 

capturados pelo modelo. O método de decomposição sazonal e de tendência usando Loess (STL) é 

um método de decomposição aditiva versátil e robusto, desenvolvido por Cleveland et al. (1990). 

Para este trabalho, a manipulação dos dados foi realizada no ambiente de programação 

estatística R (R Core Team, 2017). Para o preenchimento de falhas na linguagem R, utilizou-se o 

pacote imputeTS (Moritz, Bartz-Beielstein, 2017) com o comando: 

𝑛𝑎_𝑠𝑒𝑎𝑑𝑒𝑐(𝑥, 𝑎𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡ℎ𝑚 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, … )      (1) 

Sendo x a série temporal em que os valores ausentes devem ser substituídos, o algoritmo é o 

método de imputação das falhas após a decomposição da série, neste estudo utilizou-se a interpolação 

dos dados. 

 Um estudo realizado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM, 1996) 

verificou que 98% da recarga do Aquífero Médio, onde a formação Missão Velha está inserida, ocorre 

pela infiltração direta das águas da chuva. Sabendo desta forte relação, optou-se pelo modelo 

estatístico de regressão linear para avaliar o grau de dependência entre as duas grandezas, recarga e 

precipitação. 

 A regressão linear é uma função linear que estuda essa dependência entre pelo menos duas 

variáveis, representada da seguinte forma: 

𝑌 = 𝛽 + 𝛼𝑋 + 𝑒         (2) 

 Sendo Y a variável dependente (recarga), X é a variável independente (precipitação), β e α 

são os coeficientes do modelo, 𝑒 é o erro associado a regressão. 
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 Para se encontrar os parâmetros da reta de regressão existem vários métodos. Um dos 

procedimentos mais adequados é o Método dos Mínimos Quadrados, onde a função de regressão é 

dada pelo ajuste que minimiza a soma das distâncias quadráticas entre a função encontrada e os pontos 

observados. Utilizando os recursos da linguagem R, a regressão linear entre as duas variáveis pode 

ser encontrada a partir do comando: 𝑙𝑚(𝑦~𝑥), onde y é a variável dependente; x é a variável 

independente. 

 Foi adotado o teste de Shapiro-Wilk para verificar se o resíduo da regressão entre as variáveis 

estudadas segue um padrão de normalidade (apresenta simetria em torno da média). Este teste é obtido 

dividindo o quadrado de uma combinação linear apropriada de uma ordem estatística da amostra pela 

estimativa simétrica usual da variância. 

𝑊 = =
∑

∑ ( )
                                                                                                     (4) 

 Onde 𝑦 é a variável aleatória observada, 𝑎  são os coeficientes tabelados, 𝑦  é a média dos 

valores observados. 

 O método avalia as seguintes hipóteses: H0 que afirma que os resíduos têm distribuição 

normal e H1 que afirma que os resíduos não têm distribuição normal. Se o P-valor > α, não se rejeita 

H0, ou seja, é possível que a distribuição do conjunto de dados seja Normal. Assume-se um nível de 

significância de 5%, α = 0.05. 

No programa R, este teste pode ser analisado usando o pacote nortest (Gross J.; Ligges U., 

2015) utilizando o código 𝑠ℎ𝑎𝑝𝑖𝑟𝑜. 𝑡𝑒𝑠𝑡(𝑥), onde x representa o vetor numérico dos resíduos do 

modelo de regressão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos valores acumulados de recarga e precipitação obteve-se os parâmetros da regressão 

linear, onde todas as correlações geraram coeficientes elevados (os valores de R² variam de 0.76 a 

0.99), como pode ser visto na Tabela 1.  

Tabela 1 Coeficientes da Regressão Linear 

Município Poços Monitorados ID Ponto 
Posto 

Pluviométrico 

Regressão Linear 

β α R² 
R² 

ajustado 

Abaiara 
Sítio Cajueiro 2300022600 

Posto – 1 
-0.90744 1.13x10-2 0.9954 0.9947 

Sítio Queimadas 2300022895 -0.06925 1.41x10-4 0.9701 0.9626 

Barbalha 

Sítio Buriti  2300022908 

Posto – 20 

-0.43555 8.68x10-4 0.9914 0.9900 

Sítio Santana III 2300020827 -0.78006 2.62x10-4 0.8924 0.8745 

UFCA – JN 2300022592 -0.22772 3.08x10-4 0.9241 0.8987 
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Brejo 

Santo 

Jenipapeiro 2300022129 

Posto – 26 

-3.69106 3.73x10-3 0.9715 0.9674 

Sítio Boqueirão 2300022506 -0.59843 6.99x10-4 0.9261 0.9138 

Sítio Lagoa da Vaca 2300022896 -0.12817 5.84x10-5 0.8578 0.8104 

Crato 
Baixio do Muquem  2300022906 

Posto – 43 
-0.51809 7.52x10-4 0.9542 0.9476 

Sítio São Bento 2300022907 -0.54058 7.80x10-4 0.9773 0.9735 

Milagres 

Água Vermelha 2300022135 

Posto – 89 

-1.44869 1.92x10-3 0.9763 0.9729 

Sítio Melo 2300022598 0.6437 7.31x10-4 0.9442 0.9349 

Sítio Serrote 2300022894 - - - - 

Missão 

Velha 

Sítio Canta Galo 2300022599 

Posto - 91 

-0.66885 3.27x10-4 0.8376 0.8144 

Sítio Carrancudo 2300022593 0.744256 2.30x10-3 0.7926 0.7630 

Sítio Jerimum 2300022154 -16.7645 1.10x10-2 0.9578 0.9518 

 

Os resultados apontam a existência de uma forte relação entre os fenômenos hidrológicos 

estudados. Tais valores ratificam a hipótese inicial de que a precipitação é o principal fenômeno 

responsável pela recarga. O parâmetro α das regressões lineares, que multiplica a variável 

independente, são todos positivos, indicando uma relação crescente entre as variáveis. Entretanto, o 

modelo estudado só contemplou valores de precipitação anual que variam entre 373 mm e 2147.5 

mm, logo, a relação só é válida dentro desses intervalos de dados. 

A correlação temporal entre a precipitação cumulativa e a recarga acumulada nos anos foi 

analisada para descrever a relação precipitação-recarga. A Figura 2 mostra os resultados obtidos onde 

os histogramas representam a precipitação acumulada e os pontos representam a recarga acumulada 

ao longo do tempo. 

 

Figura 2 - Correlação da Recarga e Precipitação Acumulada para os poços 
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Para cada regressão linear foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk para verificar se os resíduos das 

variáveis correlacionadas seguem o padrão de normalidade. Considerando um nível de significância 

de 5% ou 0.05 todos os resíduos das regressões lineares desenvolvidas apresentaram um 

comportamento normal, exceto o poço Sítio Cajueiro (AB), como pode ser observado na Tabela 2. 

Tal poço deve ser submetido a outro modelo estatístico para representar melhor seu comportamento. 

Tabela 2 Resultados do Teste de Shapiro-Wilk 

Município Poços Monitorados ID Ponto 
Posto 

Pluviométrico 

Teste de Shapiro - Wilk 

W P - Value 
Verificação 

(P > 0.05) 

Abaiara 
Sítio Cajueiro 2300022600 

Posto – 1 
0.8272 0.042 Não 

Sítio Queimadas 2300022895 0.9947 0.998 Normal 

Barbalha 

Sítio Buriti  2300022908 

Posto – 20 

0.9547 0.758 Normal 

Sítio Santana III 2300022827 0.8963 0.267 Normal 

UFCA – JN 2300022592 0.9568 0.786 Normal 

Brejo Santo 

Jenipapeiro 2300022129 

Posto – 26 

0.9469 0.656 Normal 

Sítio Boqueirão 2300022506 0.9074 0.336 Normal 

Sítio Lagoa da Vaca 2300022896 0.9204 0.532 Normal 

Crato 
Baixio do Muquem  2300022906 

Posto – 43 
0.9004 0.254 Normal 

Sítio São Bento 2300022907 0.8515 0.099 Normal 

Milagres 

Água Vermelha 2300022135 

Posto - 89 

0.9678 0.875 Normal 

Sítio Melo 2300022598 0.9158 0.397 Normal 

Sítio Serrote 2300022894 - - - 
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Missão 

Velha 

Sítio Canta Galo 2300022599 

Posto – 91 

0.8446 0.065 Normal 

Sítio Carrancudo 2300022593 0.9449 0.634 Normal 

Sítio Jerimum 2300022154 0.9797 0.963 Normal 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos mostraram que os eventos de recarga são resultados da precipitação acumulada, uma 

vez que eventos isolados de chuva não geram respostas imediatas (elevações) nos níveis 

piezométricos. Quando analisada as séries de níveis estáticos, foi observado que todos os poços 

apresentaram uma tendência ao rebaixamento do nível estático, onde os desníveis variaram de 1,80 

m a 21, 33 m nos 16 poços monitorados. 

Os fenômenos de precipitação e recarga obtiveram boa correlação usando o modelo de 

regressão linear simples com coeficientes de determinação superiores a 0.76, onde apenas o modelo 

de regressão proposto para o poço Sítio Cajueiro (AB) não apresentou resíduos com um 

comportamento simétrico em relação à média (normal), conforme o teste de Shapiro-Wilk. É válido 

ressaltar que o modelo existe limitações para precipitações que devem estar dentro dos limites 

analisados e para que as regressões sejam usadas para realizar previsões de recarga em outras áreas, 

primeiramente precisa passar por etapas de verificação com outros poços da região. 
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