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Resumo 

 

Boas condições de recarga são fundamentais para a manutenção, de forma sustentável, das vazões nas 

drenagens em épocas de estiagem, com importantes reflexos nas atividades humanas e na preservação 

dos ecossistemas. De forma a investigar a influencia da litologia e uso e ocupação do solo e comparar 

técnicas utilizadas na determinação da infiltração e da recarga de aqüíferos foram analisadas quatro 

microbacias situadas na sub-bacia do Alto Rio das Velhas, em duas das unidades geológicas 

dominantes, o embasamento cristalino, representado pelo Complexo Metamórfico do Bação (CMB)- 

microbacias CCV e CSV, e os xistos do Grupo Nova Lima (GNL)- microbacias FAZ e UAI. As 

microbacias se diferenciam pelo grau de degradação, com presença de voçoroca (CCV) e pastagens 

(FAZ). Foram monitoradas durante um ano hidrológico, quando foram instalados pluviômetros e um 

pluviógrafo, vertedores e indicadores de nível d`água (INA). Com os dados obtidos, foram elaborados 

hietogramas, hidrogramas com médias diárias e mensais e gráficos da variação temporal do nível 

d´água subterrâneo. Foi feita a caracterização pedológica e geotécnica dos solos em algumas dezenas 

de pontos representativos das microbacias. A determinação da condutividade hidráulica dos horizontes 

superficiais dos solos envolveu ensaios com infiltrômetro de anéis e permeâmetro Guelph. A recarga 

potencial foi determinada utilizando-se de lisímetros e técnicas auxiliares (condutividade hidráulica)  e 

a recarga real, utilizando-se de técnicas de balanço hídrico, a interpretação de hidrogramas e a variação 

do nível d’água (VNA). A separação do fluxo de base em hidrogramas possibilitou estimar alguns 

índices de interesse para a avaliação da recarga, tais como o índice de fluxo de base (IFB), o fluxo de 

base específico (FBE) e Vo, que é teoricamente o volume máximo armazenado de água subterrânea 

nos aqüíferos, no início da recessão, a partir do qual se estima a recarga (Ra). Com os ensaios 

laboratoriais, observou-se que os solos do CMB possuem uma granulometria menos uniforme, mais 

rica em areia média a grossa, maior porosidade e tendência a menor diâmetro médio ponderado dos 

grãos (DMP). No Grupo Nova Lima o solo é rico em silte e areia fina. A análise dos dados 

hidrológicos evidenciou que os maiores valores de coeficiente de recessão foram encontrados nas 

microbacias do Grupo Nova Lima e na CCV. As microbacias CSV e UAI apresentaram menores 

índices de fluxo de base (IFB). A recarga potencial (infiltração) foi maior nas microbacias situadas no 

CMB. As microbacias situadas no Grupo Nova Lima apresentaram, de maneira geral, maior recarga 

real dos aqüíferos. Os resultados da técnica VNA e o padrão dos hidrogramas indicaram a tendência 

das microbacias situadas no CMB serem mais sustentáveis, por conservarem por mais tempo a água no 

sistema e a liberarem mais lentamente devido a maior proporção de aqüíferos intergranulares na base 

do regolito, mais espesso, com maior coeficiente de armazenamento e menor transmissividade 

resultando em coeficientes de recessão inferiores. 
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Abstract 

 

Good recharge condition is fundamental to maintaining a sustainable stream flow in times of drought, 

and it is important for human activities and the preservation of ecosystems. In order to investigate the 

influence of lithology and land use and compare techniques used in determining the infiltration and 

aquifer recharge, four watersheds analyzed, located in the Alto Rio das Velhas sub basin, in two of the 

dominant geological units, the crystalline basement, represented by the Bação Metamorphic Complex 

(CMB) – CSV and CCV, and shales of Nova Lima Group (GNL) – FAZ and UAI. These catchments 

are characterized by different levels of degradation, with gully (CCV) and grasslands (FAZ). The 

catchments were monitored over a hydrological year with pluviometer, a pluviograph, weirs and water 

level indicators (INA). With the gathered data, hietograms, daily and monthly hydrographs and graphs 

with the temporal variation of groundwater level were plotted. It was made a pedological and 

geotechnical soil characterization of some points of the watersheds. The determination of hydraulic 

conductivity of the soil horizons was made with ring infiltrometer and Guelph permeameter. The 

potential recharge was determined using lysimeters and auxiliary techniques (hydraulic conductivity) 

and the actual recharge thorough water balance techniques, the interpretation of hydrographs and 

water table fluctuation (WTF). The base flow separation allows the estimation of some parameters for 

the recharge evaluation, such as the base flow index (BFI), the specific base flow (BFE) and maximum 

volume of groundwater stored in the aquifers at the beginning of the recession (Vo), from which it is 

estimated recharge (Ra). Laboratory tests showed that soils of the CMB have a less uniform particle 

size, richer in medium to coarse sand, higher porosity and lower aggregate diameter (DMP). In Nova 

Lima Group the soil is rich in silt and fine sand. The analysis of hydrological data showed that higher 

coefficients of recession were found in the watersheds of the Nova Lima Group and CCV, the 

watersheds CSV and UAI have lower rates of base flow (BFI). The potential recharge is higher in the 

CMB watersheds. The GNL watersheds have greater actual recharge than the CMB ones. The results 

of the WTF technique and the hydrograms show that the CMB watersheds are more sustainable, 

retaining water more efficiently in the system and releasing it slowly due to the greater proportion of 

intergranular aquifers in the regolith base, thicker, with greater storativity coefficient and lower 

transmissivity, resulting in bigger recession coefficients. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 - APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

A água é um dos recursos naturais mais importantes e estudados. O manejo incorreto de bacias 

hidrográficas traz graves consequências à manutenção da vazão dos rios por afetar diretamente a 

capacidade de infiltração da água no solo. Esta infiltração é importante para garantir a recarga dos 

aquíferos e, consequentemente, a vazão nos cursos de água necessária às atividades humanas e à 

preservação dos ecossistemas nos períodos de estiagem.   

Como os meios subterrâneos e superficiais estão intimamente interligados, alterações em 

qualquer um deles implicam em mudanças nos sistemas hídricos. O conhecimento das relações 

existentes entre água superficial e subterrânea permite um melhor aproveitamento deste recurso e 

fornece dados fundamentais à gestão sustentável de recursos hídricos.   

Para entender o ciclo hidrológico na região do Alto Rio das Velhas, afluente importante do rio 

São Francisco, há necessidade de se estudar a infiltração e a recarga dos aquíferos. O fluxo de uma 

drenagem é resultado das características de suas bacias hidrográficas que são controlados pelo clima, 

propriedades intrínsecas do solo - como a condutividade hidráulica e o teor de umidade - vegetação, 

geologia, geomorfologia e formas de uso e ocupação da região. 

Esta região teve sua ocupação no início no século XVIII (Gutherson 1945) e a compactação 

dos horizontes do solo, associada à construção de muros de pedra seca, valos, estradas e caminhos 

(Bacellar 2000) proporcionaram um aumento do escoamento superficial, resultando no aparecimento 

de centenas de voçorocas de grandes dimensões, sobretudo no Complexo Bação.  

Estas voçorocas, ao provocar a perda de solos, reduzem o espaço poroso disponível para 

armazenar temporariamente a água, o que afetará o regime hídrico e, consequentemente, a eficiência 

da recarga subterrânea na região (Bertoni & Lombardi Neto 1990, Bacellar 2000). 

Costa & Bacellar (2006), ao comparar duas microbacias, mostraram o efeito deletério das 

voçorocas no volume do fluxo de base. Foi observado que, apesar dos cursos de água da microbacia 

erodida por voçoroca apresentarem um fluxo superficial mais elevado, seus picos são de curta duração, 

indicando a não sustentabilidade destes córregos durante períodos longos de estiagem. 
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O uso de microbacias (bacias hidrográficas de 1ª ou 2ª ordem) no monitoramento ambiental é 

conhecido principalmente por permitir a quantificação dos fatores hidrológicos, além de permitir 

comparações entre microbacias em condições ambientais, geológicas e antrópicas distintas. 

Neste trabalho, pretende-se comparar técnicas utilizadas na determinação da infiltração e da 

recarga de aquíferos em quatro microbacias. Este estudo será realizado em duas escalas: em escala 

regional, pelas técnicas do balanço hídrico em bacias hidrográficas e da variação do nível do lençol 

freático; e em escala de detalhe, através do monitoramento de lisímetros, ensaios com infiltrômetro de 

anel duplo e com permeâmetro de Guelph (Morais 2007).  

As microbacias em estudo estão situadas no Alto Rio das Velhas em unidades geológicas e 

com graus de atividade antrópica e degradação distintos, de forma a compreender melhor os fatores 

condicionantes da infiltração e da recarga de aquíferos. As microbacias selecionadas situam-se em 

duas das unidades geológicas mais representativas do Alto Rio das Velhas, Complexo Metamórfico 

Bação (embasamento cristalino) e Grupo Nova Lima (constituído de xistos). 

 

1.2 – OBJETIVOS 

 

O objetivo principal deste trabalho foi quantificar a infiltração e avaliar a recarga de aquíferos 

em microbacias do Alto Rio das Velhas, analisando a influência dos condicionantes antrópicos e 

geológicos para os processos hidrogeológicos. 

Como objetivos secundários, pretende-se: 

• Avaliar a influência da geologia e da degradação antrópica no comportamento 

hidrológico de microbacias de drenagem através da interpretação de hidrogramas e do balanço hídrico; 

• Avaliar possíveis discrepâncias com a utilização de técnicas distintas na obtenção dos 

seguintes dados: chuva (Pluviômetro e Pluviógrafo); vazão (Vertedor e Registrador automático), 

condutividade hidráulica (Infiltrômetro e Permeâmetro Guelph); recarga (Balanço Hídrico, Variação 

de Nível d`Água, Reserva Renovável e Fluxo de Base Específico); coeficiente de recessão (Técnica de 

Barnes e Matching Strip); 
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1.3 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A região do Alto Rio das Velhas, onde a pesquisa foi desenvolvida, compreende as nascentes 

do rio das Velhas, em Ouro Preto, até os municípios de Belo Horizonte, Contagem e Caeté, com área 

de 1.943 km
2
 (Nonato et al. 2007).  

As microbacias monitoradas, situadas na Área de Proteção Ambiental (APA) Cachoeira das 

Andorinhas (FAZ e UAI) e no distrito de Amarantina (CCV e CSV), fazem parte das bacias 

hidrográficas dos córregos Jequiri e Cidreira, inseridas no Grupo Nova Lima, e do rio Maracujá, no 

Complexo Metamórfico Bação (Figura 1). Entre estas bacias, a do córrego Cidreira é tributária da 

margem direita do rio das Velhas, os demais da margem esquerda. 

O córrego Jequiri está inserido na APA Cachoeira das Andorinhas, localizado no distrito de 

São Bartolomeu, Município de Ouro Preto. Esta APA, com área total de 18.700 hectares, constitui 

patrimônio natural de reconhecido valor histórico, cultural, paisagístico e turístico. Insere-se na 

vertente norte da serra de Ouro Preto, cuja vertente sul, tombada pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional - IPHAN - emoldura o entorno da cidade de Ouro Preto. Esta serra 

corresponde a um importante divisor de águas, cujas nascentes são as cabeceiras mais altas do rio das 

Velhas (bacia do São Francisco) e do rio Doce. 

O córrego Cidreira está localizado na Floresta Estadual do Uaimii, inserida na APA Cachoeira 

das Andorinhas. Esta floresta, totalmente preservada, foi criada para a promoção de pesquisas relativas 

ao uso sustentado de florestas e à proteção de mananciais de água que abastecem várias localidades da 

região, bem como para servir à educação ambiental, turismo ecológico e recreação.  

As drenagens das microbacias situadas no Complexo Metamórfico Bação, no distrito de 

Amarantina - Ouro Preto, se juntam para formar o último afluente esquerdo do córrego Maracujá, 

antes deste desaguar no rio Maracujá (Costa 2005).  
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Figura 1.1- Mapa de localização das microbacias em estudo.  
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CAPÍTULO 2 

ASPECTOS FÍSICOS REGIONAIS 

  

Neste capítulo serão abordados dados geoambientais regionais importantes para a 

compreensão da infiltração e recarga de aquíferos nas microbacias em estudo, localizadas em unidades 

geológicas distintas, a saber: Complexo Metamórfico Bação (CMB) e Grupo Nova Lima do 

Supergrupo Rio das Velhas. 

 

2.1 – GEOLOGIA 

 

A litologia condiciona os processos hidrológicos ao controlar também o tipo de solo, a 

espessura do manto de intemperismo, o relevo e as condições estruturais, todos intimamente 

relacionados com o movimento das águas em superfície e subsuperfície. 

As microbacias estudadas estão inseridas, geologicamente, no Quadrilátero Ferrífero (QF), 

especificamente, no município de Ouro Preto, em áreas do embasamento cristalino no Complexo 

Metamórfico Bação (CMB) e no Supergrupo Rio das Velhas.  

 

2.1.1 – Quadrilátero Ferrífero 

 

O Quadrilátero Ferrífero está situado no extremo sul do Cráton do São Francisco (Figura 2.1) 

que constitui uma entidade geotectônica neoproterozóica formada por rochas arqueanas e 

paleoproterozóicas (Alkmim et al. 2004). 

Considerações sobre a evolução geológica do QF têm inspirado muitos estudos na tentativa de 

entender os eventos geológicos ocorridos nesta região. Dorr (1969) efetuou um mapeamento 

litoestratigrafico na escala 1:25.000, cujo estudo tornou-se referencia no assunto. A partir daí, vários 

estudos foram realizados e uma contribuição mais recente foi proposta por Alkmim & Marshak 

(1998). 
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Figura 2.1- Contexto geológico do Quadrilátero Ferrífero (Modificado de Dorr 1969). 

 

O QF é constituído por cinco unidades litoestratigráficas pré-cambrianas (Figura 2.2), sendo: 

embasamento arqueano; Supergrupo Rio das Velhas; Supergrupo Minas; Grupo Itacolomi; e rochas 

intrusivas pós-Itacolomi, pós-paleoproterozóicas (Alkmim & Marshak 1998). 

A seguir, apresenta-se uma descrição sumária das unidades abordadas nesta pesquisa. 

 

2.1.2 – Embasamento Arqueano (CMB) 

 

O embasamento arqueano compreende os complexos metamórficos granitos-gnáissicos com 

idades entre 2,9-3,5 Ga (Renger et al. 1994), sendo representado na região pelo Complexo 

Metamórfico Bação (CMB). 

O CMB ocupa a porção central do Quadrilátero Ferrífero na forma de uma estrutura dômica. 

Esta unidade geológica, com 385 km
2
 de área, é constituída predominantemente por rochas gnáissicas 

de composição tonalítica-throndjemítica-granodiorítica, intrudidas por granitóides, e 

subordinadamente por granitos, granodioritos, anfibolitos, pegmatitos, intrusões máficas e 

ultramáficas (Dorr 1969, Gomes 1986, Carneiro et al. 1995). Estudos posteriores, em escalas de maior 

detalhe, revelaram uma maior heterogeneidade litológica desta unidade, como discutido no capítulo 5. 
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Figura 2.2- Coluna estratigráfica do QF (Modificada de Alkmim & Marshak 1998). 

 

Quase todos os granitóides mostram sutil foliação e composição predominantemente 

granodiorítica ou granítica. Apresentam cor cinza clara, localmente com tons róseos, granulação fina a 

média, raramente grossa. Compõem-se basicamente de plagioclásio, quartzo e quantidades variáveis 

de microclínio e biotita (Costa 1999, Goulart 2000). 

A unidade gnáissica é composta por gnaisses ora mais bandados e migmatizados, mais ricos 

em biotita (gnaisse Funil), ora menos bandados e migmatizados (gnaisse Amarantina e Praia). 

Apresenta cor cinza clara a esbranquiçada e a granulação média a fina, raras vezes grossa. O 
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bandamento gnáissico, nem sempre evidente, é caracterizado pela alternância de bandas milimétricas a 

centimétricas claras, ricas em quartzo e feldspato, com bandas escuras, ricas em biotita e anfibólio 

(Bacellar 2000). 

Estas rochas, em geral, possuem menor resistência ao intemperismo, por isso ocorrem em 

áreas topograficamente mais rebaixadas, com encostas suaves e com zona de intemperismo que pode 

chegar a 50 metros de profundidade. Em trechos destas áreas ocorrem grandes concentrações de 

voçorocas e ravinas (Sobreira & Bacellar 1999, Bacellar 2000).  

 

2.1.3 – Supergrupo Rio das Velhas 

 

O Supergrupo Rio das Velhas é constituído por rochas metavulcânicas e metassedimentares de 

idade arqueana (Alkmim & Marshak 1998). Este supergrupo foi subdividido nos Grupos Nova Lima e 

Maquiné (Dorr 1969) e, posteriormente, teve incluído na sua base o Grupo Quebra Osso (Schorscher 

1978).  

O Grupo Quebra Osso constitui-se de metakomatiitos peridotíticos, metakomatiitos, 

serpentinitos, formações ferríferas bandadas, metacherts, turmalinitos e filitos carbonosos (Schorscher 

1978). 

O Grupo Nova Lima é dividido em três unidades do topo para a base: Metassedimentar 

clástica, representada por quartzo-xistos, quartzo filitos, quartzitos impuros e metaconglomerados; 

Metassedimentar química, representado por xistos carbonáticos, formações ferríferas bandadas e 

filitos; Metavulcânica, composta por serpetinitos, esteatitos, talco-xistos, anfibolitos metamorfizados, 

metabasaltos e metatufos (Dorr 1969, Alkmim & Marshak 1998).  

O Grupo Maquiné, constituído pelas formações Palmital e Casa Forte, engloba 

metaconglomerados oligo e polimíticos, quartzitos maciços e sericíticos e sericita-quartzo-xistos (Dorr 

1969).  

 

2.2 – PEDOLOGIA 

 

Os solos são condicionadores dos processos de infiltração de água. Custódio & Lhamas (1976) 

explicam que uma melhor estruturação do solo muda a distribuição dos tamanhos dos poros, e 

contribui para a melhoria de outras características, como a aeração, infiltração, infiltração, capacidade 
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de armazenamento de água, desenvolvimento do sistema radicular, entre outras propriedades 

associadas ao funcionamento hidrológico do solo.  

A textura é importante para a recarga de aquíferos, pois solos de granulação grossa geralmente 

resultam em maiores taxas de recarga do que solos de granulação fina; contudo, a agregação do solo 

também é muito importante. 

 

2.2.1 – Solos do CMB 

 

Os horizontes superficiais dos solos derivados de rochas granitóides e gnáissicas apresentam-

se argilosos ou argilo-arenosos, geralmente de cor vermelha, constituído de grãos de quartzo, 

feldspatos, partículas micáceas e argilas caolinitícas.  

Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, proposto pela EMBRAPA (1999), os 

solos encontrados nesta região podem ser denominados Latossolos Vermelho-Amarelos distróficos, 

Argissolos e Cambissolos Álicos. Estas características estão relacionadas à cor avermelhada 

característica dos solos intertropicais, além do predomínio de minerais secundários e oxiidróxidos 

(Parzanese 1991; Bacellar 2000), indicando perfis em pedoambiente de intensa lixiviação. 

Nos locais de relevo mais suave predominam os latossolos com formas topográficas em 

saliências (encostas convexas); nas encostas mais íngremes ocorrem cambissolos, com forte influência 

da rocha parental gnáissica (Parzanese 1991, Bacellar 2000, Figueiredo et. al. 2004).  

Nesta região, o horizonte A foi quase totalmente eliminado por atividades antrópicas 

inadequadas em séculos passados.  

O horizonte B, cuja espessura pode alcançar 10 m, apresenta razão silte/argila entre 0,10 e 0,7, 

característico de solos evoluídos e de comportamento laterítico, devido a presença de oxiidróxidos de 

Fe e Al, que conferem uma maior coesão e, consequentemente, agregação entre os grãos do solo.  

Esta agregação é confirmada pelos elevados índices de estabilidade de agregados, e por 

ensaios granulométricos sem uso de defloculante, que lhes conferem textura arenosa (Parzanese 1991, 

Silva 2000, Bacellar 2000, Futai 2002, Morais et. al. 2004).  

 A presença destes agregados e de nódulos ferruginosos somados a alta atividade biológica 

(Figueiredo et al. 2004), e aos espaços inter e intra-agregados em macro e microporos dos latossolos 

resultam em elevadas condutividades hidráulicas, da ordem de 4,0.10
-6

 m/s (Parzanese 1991, Silva 

2000, Bacellar 2000, Morais 2003, Morais 2007). 
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Já o saprolito (horizonte C), com espessuras de até 40 m, normalmente apresenta textura silto-

arenosa ou areno-siltosa, baixa plasticidade, ressaltada pela diminuição da argila com a profundidade 

(Morais 2007) e menor quantidade de óxidos. Estas características culminam na diminuição da coesão 

entre os grãos conferindo uma altíssima suscetibilidade à erosão e valores mais baixos de 

condutividade hidráulica, geralmente inferiores a 10
-7

 m/s (Parzanese 1991, Sobreira 2000, Bacellar 

2000, Silva 2000).   

 

2.2.2 – Solos do Grupo Nova Lima 

 

Os xistos do Grupo Nova Lima são mais resistentes ao intemperismo e formam saprolitos de 

cor vermelha, rosa, roxa e bege, que comumente conservam uma forte foliação. Especificamente na 

região do Alto Rio das Velhas, há o predomínio dos Cambissolos Háplicos, Neossolos Litólicos e 

Latossolos Vermelho-Amarelos, descritos de acordo com a classificação de solos da EMBRAPA 

(1999).  

Os Cambissolos representam à classe de solo de maior extensão na APA, cobrindo mais de 

65,0% da área, associados ao relevo ondulado a fortemente ondulado. Apresentam horizontes pouco 

diferenciados, baixo gradiente textural entre o A e o B, Bi com alta relação silte/argila e textura média 

a argilosa, alta atividade biológica, com presença marcante de cupins e fragmentos de carvão 

(UFV/IEF 2005a).  

Estes dados somados aos altos teores de silte, a pequena espessura do solum e a práticas de 

manejo inadequadas tornam estes solos suscetíveis à erosão, o que compromete a manutenção da 

cobertura do solo, essencial para aumento da infiltração de água e redução do escoamento superficial. 

Os Latossolos ocupam cerca de 8,0 % da APA e compreendem, essencialmente, os solos de 

topo e de encostas de colinas convexas. Estes solos apresentam textura argilosa a muito argilosa, com 

dominância de minerais em último estágio de intemperismo, como caulinita e óxidos de ferro e 

alumínio, baixa relação silte/argila e pouca diferenciação entre os horizontes, quando se observa o teor 

de argila e a cor. 

Os Neossolos Litólicos são solos rasos, com horizonte A desenvolvido diretamente sobre a 

rocha ou saprolito. Ocorrem em regiões mais elevadas, em cristas estruturais e escarpas. Seus 

horizontes AC são argilosos, sendo que o teor de argila diminui com a profundidade. 

 

 

 

http://www.cprm.gov.br/estrada_real/glossario.html#x
http://www.cprm.gov.br/estrada_real/glossario.html#g
http://www.cprm.gov.br/estrada_real/glossario.html#i
http://www.cprm.gov.br/estrada_real/glossario.html#s
http://www.cprm.gov.br/estrada_real/glossario.html#b
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2.3 – GEOMORFOLOGIA 

 

A geomorfologia está intimamente relacionada com a facilidade do terreno em concentrar ou 

liberar a água precipitada, influênciada, principalmente, pela forma e declividade das encostas. Estas 

características do relevo estabelecem áreas de convergência e divergência de fluxos, determinando 

pontos de maior ou menor infiltração nos perfis, definindo assim zonas preferenciais de recarga 

(Botelho & Silva 2004, Morais 2007).  

Berndtsson & Larson (1987) verificaram que as diferentes formas de encosta apresentam 

distintas capacidades de infiltração. Os autores observaram ainda, que encostas convexas (saliências) 

tendem a apresentar maiores taxas de infiltração, enquanto as partes côncavas (concavidade), por 

propiciar a convergência dos fluxos superficiais e rápida formação do escoamento superficial, 

apresentam valores de infiltração menores. 

Há tempos o Quadrilátero Ferrífero tem sido alvo de estudos com intuito de compreender sua 

evolução geomorfológica (Door 1969, Varajão 1991). Estes autores observaram que a litologia é o 

fator preponderante na formação do relevo local, onde rochas mais resistentes caracterizam relevos 

mais elevados.  

A região do Alto Rio das Velhas constitui geomorfologicamente uma grande unidade 

morfoestrutural onde a estrutura geológica atuou como um fator primordial na evolução das formas de 

relevo, condicionando a dissecação fluvial e/ou preservando paleoformas (Melo 2004). 

 

2.3.1 – Caracterização Geomorfológica na Unidade do Complexo Metamórfico 

Bação 

 

Segundo Door (1969), o CMB constitui uma grande estrutura dômica que se formou no 

passado geológico em consequência da ascensão de rochas do embasamento cristalino por entre rochas 

supracrustais.  

O comportamento intempérico diferenciado das rochas do embasamento em relação aos 

metassedimentos vizinhos foi determinante na esculturação da forma dômica do CMB dentro do 

Quadrilátero Ferrífero, e na formação de imensas voçorocas (Sobreira 1998).  

O relevo do CMB é em grande parte homogêneo, de baixa declividade quando no domínio 

gnáissico, consistindo em colinas e morrotes policonvexos suaves, com os fundos de vales assoreados 

por sedimentos aluviais e coluviais, relacionados às fases de erosão prévias (Bacellar 2000). Este autor 
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distinguiu quatro domínios geomorfológicos na Bacia do rio Maracujá: domínio 1, com relevo suave; 

domínio 3, com maiores desnivelamentos; domínio 2, com características intermediárias entre os 

domínios 1 e 3; e domínio 4 com relevo típico das rochas supracrustais. O domínio geomorfológico 1 

se caracteriza por um relevo mais suave, com declividade média de 15%, o domínio 3 se caracteriza 

por um relevo com maiores desnivelamentos, com declividade média de 30 - 45%, e em alguns 

pontos, superiores a 45%. 

O relevo da porção sudeste do CMB, onde está inserido a sub-bacia do rio Maracujá é 

constituído predominantemente por encostas de forma convexa (mares de morros), circundados por 

morrotes com vertentes mais íngremes (Sobreira 1998). Nos vales, as altitudes não ultrapassam os 

1000 m e as porções mais altas atingem 1400 m. As drenagens encontram-se nitidamente controladas 

pelas principais descontinuidades crustais do embasamento (Campos 2006).  

Ao avaliar a influência do relevo na infiltração, Morais (2007) efetuou ensaios com 

permeâmetro Guelph na área do CMB, e encontrou valores médios de condutividade hidráulica 

superiores em formas convexas que em concavidades, corroborando a hipótese de que as saliências 

seriam mais propícias à infiltração, ou seja, mais permeáveis que as formas côncavas.   

 

2.3.2 – Caracterização Geomorfológica na Unidade do Grupo Nova Lima 

 

A APA Cachoeira das Andorinhas apresenta altitudes variando de 920 m, nas margens do rio 

das Velhas, até 1754 m nas cristas mais elevadas, com altitude média de 1168 m e declividade média 

de 27% (UFV/IEF 2005a).  A rede de drenagem é fortemente encaixada, e em sua porção mais a 

montante, compreende alguns dos principais rios e córregos formadores da bacia do Rio das Velhas.  

O conjunto das formas de relevo existentes na APA possibilitou a divisão em 6 unidades 

geomorfológicas principais (UFV/IEF 2005a), que refletem condicionantes litológicos e a evolução da 

paisagem, a saber: Planícies fluviais, com sedimentos aluviais indiscriminados; Colinas convexas; 

Cristas alinhadas e ravinadas; Serras e escarpas estruturais em rochas metassedimentares dobradas; 

Patamares estruturais em rochas quartzíticas; e Vales suspensos. 

Neste contexto, a unidade geomorfológica mais representativa são as colinas convexas, 

ocupando cerca de 52,4 % da APA. Apresenta altitudes variando de 920 a 1283 m, com média de 1108 

m e declividade média de 25% (UFV/IEF 2005a). 

Esta unidade forma um compartimento embutido entre a vasta moldura quartizítica/itabirítica, 

sendo intensamente dissecado em colinas, ora mais convexas, ora mais alinhadas, com interflúvios 

tabulares.  
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Nestes interflúvios ocorrem latossolos espessos, com boa permeabilidade, vegetação 

secundária conservada e poucos sinais de erosão em ravinas ou sulcos, configurando zonas de recarga 

na bacia. 

 

2.4 – CLIMA 

 

A recarga de aquíferos é fortemente influênciada pelas condições climáticas. As taxas de 

recarga em regiões de clima úmido são limitadas pela capacidade de armazenar e transmitir água, ou 

seja, pelos caracteres geológicos, ao passo que em regiões de clima seco, as limitações estão 

relacionadas com a disponibilidade da água, ou seja, com, condições climáticas (Sanford 2002). 

Em geral, a bacia do rio das Velhas apresenta uma queda das precipitações médias das 

cabeceiras para a foz, sendo que os máximos das precipitações são observados nas nascentes, 

localizadas na serra de Ouro Preto, onde a ocorrência de fenômenos orográficos mantém a média anual 

em torno de 2.000 mm (Camargos 2004). 

O clima da região do Alto Rio das Velhas é do tipo CWb, de acordo com a classificação de 

Koppen, é marcado por um maior índice pluviométrico, correspondendo ao clima tropical de altitude. 

A temperatura média anual é 18 
o
C

 
e a umidade relativa do ar fica entorno de 75,0 % (Camargos 

2004). 

Na APA Cachoeira das Andorinhas a precipitação média anual está entre 1.450 e 1.800 mm e 

temperatura média anual entre 14
o
 e 19

o
C (Pedralli et al. 2001, UFV/IEF 2005b). 

Na área de ocorrência do Complexo Bação predomina o tipo CWa de Koppen, com chuvas 

concentradas nos meses de outubro a março, com média de 1.354 mm, medida no intervalo de 

maio/2003 à maio/2004 (Costa & Bacellar 2006) e temperaturas médias anuais de 19 
o
C (Santos 

2001). A interpolação de dados regionais mostram que a taxa de evapotranspiração é de cerca de 963 

mm/ano (Amorim et. al. 1999). 

 

2.5 – VEGETAÇÃO 

 

A vegetação influência de forma considerável a estrutura do solo e a magnitude do fluxo de 

água (Moldan & Cerný 1994). Estudos realizados em microbacias florestadas chamam a atenção à 

importância da interceptação da água pelas copas das árvores, diminuindo o escoamento superficial à 
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medida que atenua a intensidade da chuva, favorecendo a infiltração (Ranzini et. al. 2004). Ao passo 

que, sua retirada proporciona um aumento do escoamento superficial e subterrâneo em detrimento da 

evapotranspiração e interceptação (Moldan & Cerný 1994). 

Paiva (2006) em seu estudo relata que a recarga subterrânea foi normalmente muito maior em 

áreas sem vegetação do que em áreas vegetadas, e maior em áreas de cultura anual e pastagens do que 

em áreas com árvores e arbustos. 

Na bacia do rio das Velhas há poucas áreas de vegetação nativa, principalmente no médio e 

baixo curso, onde grande parte dessa vegetação foi suprimida, dando lugar à atividade agropecuária. É 

próximo às cabeceiras do rio das Velhas, especificamente na APA Cachoeira das Andorinhas que se 

observa maior expressão de matas.   

A APA está inserida em região de transição entre dois grandes domínios morfoclimáticos 

neotropicais: o Cerrado e a Mata Atlântica (sensu Ab’Saber 1977) e se destaca por possuir grande 

diversidade de ambientes e tipos fitofisionômicos. As florestas semideciduais e as matas de galeria 

compreendem cerca de 60,0 % da área, correspondendo à vegetação primária do Grupo Nova Lima, 

somado as candeias, cerrados, campos rupestres e formações intermediárias (UFV/IEF 2005b). 

Dentre as unidades de conservação existentes na APA, a Floresta Estadual do Uaimií é 

altamente relevante na preservação deste ecossistema, pois possui vegetação típica de Mata Atlântica e 

se encontra totalmente preservada.  

No projeto RADAMBRASIL (1983), a vegetação da região do CMB foi classificada como 

Floresta Estacional Semidecidual, com vegetação secundária. Contudo, Bacellar (2000) relata que a 

vegetação depende diretamente do substrato geológico e da atuação do intemperismo. Este autor 

afirma que o Cerrado predomina nas regiões bem drenadas, de relevo suave, enquanto que manchas de 

Mata Atlântica se desenvolvem em áreas mais íngremes, fundos de vale e cabeceiras de drenagem, 

como também nos setores com solos mais férteis (sobre rochas xistosas e básicas). 

 

2.6 – CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS  

 

O regime de recarga e descarga de água subterrânea é condicionado pelos demais 

componentes do ciclo hidrológico. Assim, dados referentes à vazão, ao longo do tempo, e de fatores 

intervenientes na infiltração permitem a obtenção de informações quanto às características dos 

aquíferos e o regime de fluxos subterrâneos.  
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Os aquíferos desempenham as funções de armazenamento e transmissão de água. Dessa 

forma, as formações aquíferas atuam como reservatórios e condutores de água subterrânea e os poros 

do meio funcionam como uma rede de pequenos canais, além de possibilitarem a acumulação de água. 

Os aquíferos da região, segundo a descrição dos sistemas aquíferos no Estado de Minas Gerais 

(Souza 1995), são classificados em: Sistema Aquífero Gnáissico-Granítico, especificamente, na 

Unidade Aquífera do Complexo Bação e Sistema Aquífero Xistoso, na Unidade Aquífera do Grupo 

Nova Lima (Figura 2.3) (Ramos & Paixão 1995).  

Cabe diferenciar os dois níveis de unidades espaciais de agrupamento: as Unidades Aquíferas 

e os Sistemas Aquíferos. A denominação de unidades aquíferas foi utilizada para caracterizar a 

ocorrência de tipos predominantes de rochas portadoras de água, associada a uma unidade geológica 

específica. Já o termo Sistema Aquífero foi utilizado para referenciar um conjunto de unidades 

aquíferas com litologias predominantes afins e comportamento hidrogeológico semelhantes (Souza 

1995). 

 

Figura 2.3- Mapa de unidades aquíferas do Alto Rio das Velhas (modificado de Ramos & Paixão 

1995). 

 

2.6.1 – Sistema Aquífero Gnáissico-Granítico 

 

O sistema Gnáissico-Granítico representa um aquífero do tipo fraturado na rocha sã e poroso 

na porção saturada do regolito (Figura 2.4).  
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O aquífero fraturado, por ser condicionado pelas fraturas, apresenta normalmente maiores 

valores de condutividade que o aquífero poroso, é heterogêneo, anisotrópico, com espessura variável e 

geralmente de baixo potencial hídrico. O aquífero poroso, formado pelo regolito, constitui aquitardos 

quando comparados com a zona subjacente. É de caráter granular, livre e possui alta capacidade de 

armazenamento, entretanto, menor capacidade de transmitir água (IBRAM 2003, Costa 2005).  

Nesse sistema, a infiltração se processa indiretamente do manto de intemperismo para a zona 

fissurada, e, diretamente, através das fendas de rochas aflorantes (IBRAM 2003). A descarga acontece 

por fontes pontuais e difusas em fraturas ou no contato entre o saprolito e a rocha sã (Ramos & Paixão 

1995).  

Mourão (2007) acrescenta que o espesso manto de intemperismo, que caracteriza o aquífero 

poroso, contribui para a recarga das fraturas na rocha sã. 

Porém, este sistema gnáissico-granítico é classificado como de baixo potencial hídrico 

disponibilizável, devido à ocorrência de fissuras apertadas, com baixa permeabilidade e capacidade de 

infiltração (IBRAM 2003).  

 

 

Figura 2.4- Modelo conceitual dos sistemas de aquíferos do Complexo Bação. 

 

2.6.2 – Sistema Aquífero Xistoso 

 

O sistema aquífero Xistoso apresenta baixo potencial hidrogeológico, do tipo fraturado, 

representado por rochas xistosas cujas diferenças nos tamanhos dos grãos e na densidade de feições 

estruturais conduzem a variações no comportamento hidrogeológico (IBRAM 2003).  

A ordenação das unidades hidrogeológicas do Supergrupo Rio das Velhas permitiu verificar 

que o Grupo Maquiné, rico em quartzitos, apresenta valores de condutividade hidráulica superiores aos 
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encontrados nos xistos do Grupo Nova Lima, podendo, pois, ser considerado como unidade aquífera, 

enquanto que os xistos do Nova Lima constituem uma unidade aquitarda, que  no quesito potencial 

hídrico disponibilizável é classificada como muito baixo (Ramos & Paixão 1995).  

 

2.6.3 – Dados Hidrogeológicos 

 

 A Unidade Aquífera do Complexo Bação apresenta 70 metros, aproximadamente, de 

espessura saturada e vazão específica igual a 0,09 L/s.m (Ramos & Paixão 1995).  

Segundo Morais (2007), existem poucos trabalhos acerca da recarga de aquíferos na região do 

CMB. Drumond (2006) utilizou a técnica da variação do nível do lençol freático em poços situados 

nessa unidade geológica e encontrou valores anuais de recarga de 183,6 mm, ou seja, cerca de 14 % da 

precipitação anual, e observou que a velocidade da frente de saturação era baixa, indicando que a 

recarga neste local é lenta. 

O sistema aquífero xistoso apresenta baixas vazões médias de nascentes (1,1 m
3
/h), média a 

alta capacidade de infiltração e transmissividade hidráulica variando de 52 a 3400 m
2
/dia

 
(Ramos & 

Paixão 1995, Mourão 2007).  

A ECOLAB (2002, in Mourão 2007) quantificou a recarga da unidade aquífera Nova Lima em 

365,0 mm/ano. Esta unidade apresenta porosidade fissural, vazão específica igual a 0,26 L/s.m e 

ocorrência de descargas elevadas, de até 150  m
3
/h, relacionadas as coberturas coluvionares de alta 

capacidade de infiltração.  

Durante a caracterização de unidades hidrogeológicas no QF, Mourão (2007) observou que 

bacias em domínio de granitos/gnaisses exibiram valores médios de recarga de 350,3 mm/ano, 

equivalentes a 22,6% da precipitação média anual (1550 mm/ano), e que nos metapelitos e xistos este 

valor foi de 562,7 mm/ano, correspondente a 34,1% da precipitação média anual (1650 mm/ano). Para 

obtenção destes dados foi utilizada a técnica do balanço hídrico com emprego do fluxo de base. 

Costa (2005) monitorou pequenas bacias, entre elas, duas conjugadas no CMB (B3 e B3.1, 

com graus de preservação distintos) e uma com 40% da área no Grupo Nova Lima (B6) e utilizou a 

técnica smoothed mínima para a  separação do fluxo de base. Ao comparar as microbacias acima, a 

autora conclui que a de melhor potencial, em termos de armazenamento de água e produção de fluxo 

de base, é a microbacia B3.1 (preservada), já a B6 se enquadra num caráter mediano e a B3 (com 

voçoroca) seria a pior. 
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A autora supracitada observou que, na microbacia com voçoroca, o coeficiente de recessão era 

maior e o fluxo de base menor, indicando que a vazão neste córrego decai a uma taxa rápida e que o 

armazenamento é pequeno, conferindo, consequentemente, um fluxo de base menor. 
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CAPÍTULO 3 

INFILTRAÇÃO E RECARGA 

 

A utilização da água subterrânea para fins de abastecimento urbano e/ou industrial tem 

motivado muitas pesquisas sobre as relações existentes entre águas superficiais e subterrâneas com 

foco na gestão sustentável deste recurso. 

Recarga subterrânea é a taxa de água que entra na zona saturada e é disponibilizada no lençol 

freático.  A principal fonte de recarga natural é a chuva, ou água meteórica, que através da infiltração 

profunda alcança os aquíferos, embora, ela possa acontecer também pela infiltração de águas 

superficiais (rios, canais e lagos) e por processos induzidos por atividades antrópicas, como irrigação e 

urbanização (Paiva 2006). 

O conceito de recarga, a princípio, pode ser confundido com o conceito de infiltração da água 

no solo. Custódio & Lhamas (1976) esclarecem que a infiltração é o movimento da água da superfície 

para a zona não saturada do solo, já a recarga é parte desta infiltração, a porção que, através da 

infiltração profunda, realmente atinge o nível d’água. Os autores advertem que a recarga tomada a 

partir de ensaios de infiltração é chamada de recarga potencial (Rp), já se calculada com base em 

dados do nível d’água é definida como recarga real (Rr). 

Há várias fontes de recarga subterrânea, como direta, localizada e indireta (Figura 3.1). A 

recarga direta (Rd) refere-se à água, derivada da precipitação e/ou irrigação, adicionada ao meio 

subterrâneo por infiltração direta através da zona não saturada, subtraindo o déficit hídrico do solo e a 

evapotranspiração. A recarga indireta (Ri) acontece a partir de depressões topográficas, como rios 

influentes, lagos e praias. E a localizada (Rl) refere-se à recarga por fluxos preferenciais, através de 

fissuras e juntas, por exemplo (Robins 1998, Healy & Cook 2002, Vries & Simmers 2002, Risser & 

Folmar 2005). 

As proporções relativas destes mecanismos variam de acordo com as condições climáticas, 

geomorfológicas e geológicas. Em regiões de clima árido, o mecanismo mais importante de recarga 

das águas subterrâneas é a infiltração através dos leitos de córregos efêmeros (Marechal et al. 2008), 

ou seja, recarga indireta. Ao passo que, em regiões de clima úmido predomina a recarga direta, pois a 

precipitação regular mantém a umidade do solo que favorece a infiltração através da zona vadosa para 

a zona saturada, recarregando o lençol freático (Sophocleous 2004). 
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A seguir, serão feitas considerações sobre os processos hidrológicos envolvidos nos estudos 

hidrogeológicos, com ênfase nas diversas técnicas existentes e avaliando-se a influência da escala 

espacial na estimativa da recarga subterrânea. 

 

 

 

Figura 3.1- Tipos de recarga (Modificado de Vries & Simmers 2002). 

 

 

3.1 – CICLO HIDROLÓGICO 

 

A precipitação, infiltração, escoamentos e evapotranspiração compõem o ciclo hidrológico 

(Figura 3.2) e podem ser quantificados através do balanço hídrico, relacionando as entradas e saídas de 

água.  
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Figura 3.2- Figura esquemática do ciclo hidrológico em bacia hidrográfica. 

 

Dentre estes componentes, os estudos da infiltração e do escoamento subterrâneo, além de 

seus condicionantes, têm uma relevância maior quando se quer quantificar a recarga dos aquíferos 

subterrâneos. Logo, seu estudo será descrito com maiores detalhes no tópico mais adiante. 

Considera-se importante referir que o presente estudo foi realizado em microbacias de 1
a
 e 2

a
 

ordem (classificação de Strahler), não ultrapassando 5km
2
 de área (Moldan & Cerný 1994), tendo em 

vista que, dependendo da escala de estudo, haverá componentes do ciclo hidrológico que terão uma 

relevância maior que outros.  

 

3.1.1 – Precipitação 

 

Com intuito de avaliar a taxa de infiltração da água no solo em microbacias, por meio de 

balanço hídrico, faz-se necessária a quantificação da precipitação.  

Esta medida é dada pela altura pluviométrica, definida como a “espessura média da lâmina 

d’água precipitada sobre uma superfície ideal plana e horizontal, considerando que não haja perdas”, 

ou seja, é a quantidade de água precipitada por unidade de área horizontal se esta se mantivesse sem 

evaporar, escoar ou infiltrar (Garcez 1974, Custodio & Llamas 1976). A altura pluviométrica de 1mm 

é a quantidade de precipitação correspondente ao volume de 1L/m
2
. Para obtenção desta variável, 

existem dois tipos fundamentais de aparelhos: pluviômetros, para medidas diárias, e pluviógrafos, 

sistema de registro contínuo. A altura pluviométrica é determinada pela relação: 
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A

V
P *10  

 

Onde: P = Precipitação (mm); 

          V = volume de chuva captado (mL ou cm
3
); 

          A = área de interceptação da chuva (cm
2
); 

 

Em estudos regionais, esta quantificação é feita com o uso de pluviômetros, coletores de água 

de chuva, de seção conhecida; ou então por pluviógrafos, equipamentos com registro automático que 

avaliam a variabilidade temporal de um evento chuvoso e permitem medir pequenas quantidades de 

chuva com precisão, além de reduzirem perdas por evaporação (Feitosa & Filho 1997). 

O pluviógrafo de caçamba basculante, utilizado neste trabalho, consiste em uma caçamba 

dividida em dois compartimentos, arranjada de maneira que, quando um deles enche, a caçamba 

bascula, esvaziando-o e deixando outro em posição de enchimento. A caçamba é conectada 

eletricamente a um registrador, sendo que uma basculada equivale, aproximadamente, a 0,25 mm de 

chuva (Custódio & Lhamas 1976). 

Mendiondo & Tucci (1997) esclarecem as normas de instalação dos pluviômetros e 

pluviógrafos para que condições adversas sejam minimizadas; assim, definiu-se uma altura média 

acima da superfície do solo (entre 1m e 1,5m) e uma distância de duas vezes a altura do maior 

obstáculo para evitar a interceptação da chuva.  

 

3.1.2 – Evapotranspiração 

 

A evapotranspiração é um fenômeno distinto dos outros, por ser o resultado de dois outros, a 

evaporação, no qual há a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, e a transpiração, 

que consiste na perda de água para a atmosfera em forma de vapor, decorrente de ações físicas e 

fisiológicas dos vegetais (Custódio & Lhamas 1976).  

Seu conhecimento é vital em balanços hídricos e no entendimento quanto ao armazenamento 

da água no solo, tendo em vista que a evapotranspiração pode ter valores elevados, chegando a 70-

80% do total precipitado. 
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Este fenômeno é controlado, principalmente, pela radiação solar (Matzenauer et al. 1998) e 

pelas condições da superfície a partir da qual ela se processa, destacando-se as temperaturas da água e 

do ar, a pressão de vapor e o vento.  

É conveniente distinguir os conceitos de evapotranspiração potencial e evapotranspiração real. 

Thornthwaite (1948 in Feitosa & Filho 1997) introduziu um valor máximo para as perdas 

evapotranspiradas com o nome de evapotranspiração potencial (ETP), representando um limite 

superior da evapotranspiração real (ETR). A ETP é o processo de perda de água para a atmosfera, 

através de uma superfície natural gramada, sem restrição hídrica no solo. A ETR constitui a perda de 

água de uma superfície natural, em qualquer condição de umidade e cobertura vegetal (Camargo & 

Camargo 2000). 

A evapotranspiração pode ser determinada usando-se balanço hídrico, medidas diretas por 

meio de lisímetros, ou ainda, modelos matemáticos (Feitosa & Filho 1997). Neste trabalho, a técnica 

escolhida para avaliar a evapotranspiração regional foi o modelo matemático de Thornthwaite & 

Mather (1955), fundamentado na equação de Thornthwaite (Equação 3.1), uma das mais antigas 

expressões de estimativa da evapotranspiração potencial. 

Esse modelo tem por base um índice de eficiência de temperatura anual, definido como a soma 

de 12 valores mensais de índice de calor. Cada índice é uma função da temperatura média mensal T 

(ºC). Para a evapotranspiração potencial de cada mês o modelo, baseado em dados de temperatura 

média do ar e do fotoperíodo (comprimento do dia) de áreas secas, escreve-se com a seguinte notação 

matemática:  

 

NAC ETPFETP )(*                                                                            (Eq. 3.1) 

 

Sendo que: ETP = Evapotranspiração potencial acumulada (mm/mês); 

                    Fc = Fator de correção que leva em consideração o comprimento médio do dia e o 

número de dias do mês em questão; 

                   (ETP)NA = Evapotranspiração potencial não ajustada (mm/mês), estimada para um 

mês padrão de 30 dias e com  duração de 12 horas do período diurno; 

 

Para temperatura média do ar inferior a 26,5°C, Thornthwaite propôs estimar a ETP não 

ajustada utilizando a temperatura média mensal do ar em °C e o índice térmico anual. 
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O cálculo da ETP foi feito com o auxílio do software Balasc (Centro de Ensino e Pesquisa em 

Agricultura – CEPAGRI/UNICAMP), que a partir da equação acima elabora balanços hídricos 

climáticos (BHC). O BHC foi desenvolvido para determinar o regime hídrico de um local, sem 

necessidade de medidas diretas das condições do solo.  

Para a execução de cada balanço hídrico, o programa exige as seguintes informações: graus e 

minutos de latitude e longitude, altitude, armazenamento máximo do solo (Capacidade de Água 

Disponível – CAD), médias mensais de precipitação e temperatura. Com estas informações, o BHC 

calcula a evapotranspiração real, a deficiência ou o excedente hídrico, e o total de água retida no solo 

em cada período (Pereira 2005). 

 

3.1.3 - Escoamentos nos Rios 

 

a) Fluxo Superficial 

Quando se estuda águas superficiais e subterrâneas, não podem ser ignoradas as diversas 

interligações existentes entre elas. Custódio & Lhamas (1976) esclarecem que o fluxo superficial de 

um rio, normalmente, se decompõe em fluxo subsuperficial e em fluxo subterrâneo, sendo este 

alimentado pela infiltração profunda, equivalente à recarga subterrânea. 

O fluxo superficial (escoamento superficial direto ou runoff) representa a água que cai 

diretamente nos canais e a que escoa superficialmente. Para que ocorra o fluxo superficial direto, o 

volume precipitado deve exceder a capacidade de infiltração do solo, e aí sim, a água pode fluir como 

uma fina lâmina sobre a superfície do terreno, sendo este tipo de fluxo conhecido como Fluxo 

Superficial Hortoniano (FSH). 

De acordo com Lima & Zakia (2000), durante a chuva, o escoamento superficial direto, 

provem também dos terrenos que margeiam a rede de drenagem, onde o nível d’água normalmente é 

mais raso, o solo se satura rapidamente com a sua elevação até a superfície, impedindo a infiltração. A 

soma das águas que então se exfiltram (fluxo de retorno) mais a precipitação que cai nesta área 

saturada gera o Fluxo Superficial por Saturação (FSSa), podendo ainda ter contribuições de fluxos 

subsuperficiais gerados a montante (Figura 3.3). 

O FSSa acontece principalmente em áreas não degradadas e, preferencialmente, nos 

segmentos topograficamente mais baixos da paisagem, próximos aos cursos de água (Moldan & Cerný 

1994), onde o solo se encontra anteriormente saturado pela precipitação infiltrada (Lima & Zakia 

2000).  
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 Os Fluxos Subsuperficiais (FSs) estão relacionados com a ocorrência de fatores como a 

presença de camadas de impedimento ou existência de condutividades hidráulicas diferentes entre 

camadas e horizontes do solo (Pozzebon 2000).  

Assim, o fluxo superficial em uma bacia de clima úmido é uma composição da água que cai 

direto nos canais, do fluxo superficial hortoniano e do fluxo superficial de saturação. 

 

 

Figura 3.3- Rotas de fluxos em encostas (Modificado de Dunne 1980).  

 

b) Fluxos de Base 

O armazenamento subterrâneo em aquíferos acontece com a chegada de água no lençol através 

da infiltração no solo, pela zona não saturada. Fetter (1988) esclarece que este armazenamento não é 

estático. Quando esta água abastece os rios é chamada fluxo de base, muitas vezes igualada à recarga 

subterrânea (Moldan & Cerný 1994, Kennedy et al. 2007) em balanços hídricos.  

O fluxo de base pode ser sustentado não só pela drenagem de zonas saturadas do subsolo, 

como também pela drenagem lateral de zonas alagadas, ou ainda por lagos conectados hidraulicamente 

a rios (Smakhtin 2001). 

Este autor cita os fatores naturais que influênciam o regime deste fluxo nos rios, tais como: 

características da distribuição e infiltração no solo; extensão e características hidráulicas do aquífero; 

taxa, frequência e montante da recarga; taxas de evapotranspiração; vegetação; topografia e clima. 
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Entretanto, fatores relacionados às atividades humanas também têm sua parcela de 

responsabilidade nas perdas e ganhos dos fluxos de base, como bombeamento de água com 

subsequente rebaixamento do nível d’água, drenagem artificial para agricultura, urbanização, entre 

outros.  

Lacey & Grayson (1997) avaliaram a influência da vegetação, geologia, topografia e clima no 

fluxo de base. O estudo foi realizado em 114 bacias hidrográficas no estado de Vitória, Austrália, com 

áreas entre 0,05 e 192 Km
2
. Esta região tem altitude máxima de 2000 m e cobre diversas formações 

geológicas. Os autores observaram que o fluxo de base tem uma forte relação com a geologia, e se 

comporta de forma independente de parâmetros topográficos, como o slope index e o índice de 

drenagem. Entre as formações rochosas, o granito apresentou a tendência de aumentar o fluxo de base, 

seja pelo grau de fraturamento ou pelo tipo de solo formado. Outro resultado foi a falta de evidências 

da alteração do fluxo de base em áreas florestadas e com clareiras. 

Dewandel et. al. (2003) afirmam que a caracterização das taxas do fluxo de base durante o 

período de seca é um indicativo da sustentabilidade do rio e necessária na hidrogeologia para avaliar 

possibilidades de armazenamento e explotação de água subterrânea. Estes autores acrescentam que a 

partir da análise de hidrogramas é possível se conhecer o volume do fluxo de base, equivalente à 

recarga subterrânea, o índice do fluxo de base (IFB) e o coeficiente de recessão.  

O IFB é definido como o volume de fluxo de base médio dividido pelo volume do fluxo total, 

relacionando o fluxo de base e a vazão total num ano hidrológico. Este índice pode ser estimado para 

cada ano de registro ou para um período inteiro observado, e é um indicador dos efeitos da geologia 

nos fluxos de base. Em bacias com alta contribuição de águas subterrâneas, o IFB é próximo a 1, já em 

rios efêmeros este índice é igual à zero (Smakhtin 2001). 

 

3.1.3.1 - Técnicas de Quantificação da Vazão 

 

Existem diversas técnicas de se quantificar a vazão, entre elas: a utilização de vertedores e/ou 

calhas, que fazem uso da régua linimétrica; relação entre a área da seção transversal do canal e a 

velocidade do escoamento; técnica da diluição; e medição volumétrica direta. A escolha deve ser 

função principalmente, do objetivo do trabalho e precisão requerida, da dimensão da bacia monitorada 

e da disponibilidade de recursos (Custódio & Lhamas 1976).  

A técnica volumétrica (ou por capacidade) consiste em um processo simples e de grande 

acurácia (Rantz 1982), mas que tem aplicação apenas em drenagens de pequena vazão. Em geral, a 

vazão máxima confiável que se consegue determinar por esta técnica é de 10 L/s (Feitosa & Filho 

1997), embora a ABNT (1995) não o recomende para vazões acima de 5 L/s. 
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A técnica consiste em medir o tempo necessário para encher um recipiente de volume 

conhecido, sendo recomendado fazer a média de, no mínimo, três medições. 

O vertedor (vertedouro ou descarregador) é uma barreira interposta perpendicularmente ao 

fluxo, com uma abertura na parte superior de forma geométrica definida, através da qual a água verterá 

livremente após elevar-se à montante devido à presença do próprio obstáculo. A altura da lâmina de 

água que passará sobre a abertura será compatível com a vazão descarregada (Custodio & Llamas 

1976, Porto 2001).  

Para transformar a altura de lâmina de água (h) [metros], em vazão (Q) [m
3
/s] há mais de uma 

fórmula proposta para cada tipo de vertedor (Daker 1987). A seguir, têm-se as fórmulas válidas para 

os tipos de vertedores de lâmina livre usados neste trabalho. 

O vertedor triangular é recomendado para vazões abaixo de 0,030 m
3
/s. Sua precisão é maior, 

pois para pequenas variações no deflúvio tem-se uma variação apreciável da carga (h). É importante 

garantir que a bissetriz do ângulo de abertura fique na posição vertical. Para α = 90˚ indica-se a 

fórmula de Thompson (Custodio & Llamas 1976, Porto 2001):  

 

2

5

4,1 hQ                                                                                    (Eq. 3.2) 

 

Dentre os vertedores trapezoidais, o mais usado é o vertedor de Cipoletti (Daker 1987, Porto 

2001) cujo trapézio é isósceles com inclinação das faces tal que compense a diminuição de vazão 

devido ao efeito da contração lateral do vertedor retangular de mesma largura de soleira (L) [metros]. 

O cálculo da vazão pode ser fornecido pela seguinte equação: 

 

2

3

86,1 hLQ                                                                                   (Eq. 3.3) 

 

 

3.1.4 – Infiltração 

 

O estudo da infiltração é de extrema importância no entendimento do processo da recarga 

subterrânea, uma vez que a água infiltrada, não evapotranspirada, percola pela zona vadosa, ou de 
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aeração, até atingir a zona de saturação. A água que ultrapassa a região radicular, normalmente ainda 

na zona não saturada do solo, e alcança a zona saturada constitui a infiltração profunda que recarregará 

os aquíferos (Figura 3.2). 

A infiltração profunda só acontece quando há disponibilidade de água para penetrar no solo 

depois de satisfeita a capacidade de campo. Esta capacidade representa o volume máximo que o solo, 

em dada condição e tempo, pode absorver a água da chuva ou da irrigação. Com a continuidade da 

precipitação, a entrada de água no solo sofre um decréscimo exponencial, até atingir uma taxa 

constante (infiltração básica). Neste momento, após a zona de raízes, têm-se a infiltração profunda, 

que corresponde à recarga subterrânea (Fetter 1988, Feitosa & Filho 1997). 

A infiltração básica no solo é equivalente à sua condutividade hidráulica vertical (Selby 1993). 

Este parâmetro expressa a facilidade com que a água se movimenta ao longo do perfil do solo, logo 

sua quantificação torna-se uma ferramenta na estimativa da recarga dos aquíferos.  

O estudo da condutividade hidráulica dos solos permite comparar situações distintas de uso e 

ocupação do solo e o reflexo destas atividades nos cursos de água, além de predizer áreas com maior 

ou menor potencial de recarga, que contribui com o manejo sustentável dos recursos hídricos.  

A capacidade de infiltração da água no solo é função da sua umidade precedente. Esta 

umidade se apresenta de forma distinta ao longo do perfil do solo. A distribuição vertical da água pode 

ser subdividida sucintamente em duas zonas, a saber: zona de aeração e de saturação (Figura 3.4). A 

zona de aeração é subdividida em 3 subzonas, com distintas formas de ocorrência de água: água do 

solo (subzona de raízes), intermediária, e água capilar (franja capilar). Por fim ocorre a zona de 

saturação, região abaixo do nível d’água, onde os poros e fraturas das rochas e solos estão totalmente 

preenchidos por água. 

 

Figura 3.4- Representação da distribuição vertical da água (Paiva 2006). 
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A superfície freática, onde a água se encontra submetida à pressão atmosférica, separa as 

zonas de aeração e de saturação. Na primeira, há uma pequena porção saturada permanentemente 

(parte mais baixa da franja capilar), o restante, ocasionalmente, pode se saturar, mas após um tempo 

perde água até a capacidade de campo.  

No fluxo saturado, o movimento é determinado pelo gradiente hidráulico e pela condutividade 

hidráulica saturada do solo (Castany 1971). Henry Darcy, em 1856 estudou este tipo de fluxo e 

concluiu que a vazão (Q) era proporcional à condutividade hidráulica (K), à seção transversal (A) e ao 

gradiente hidráulico (i).  

Estabeleceu-se, assim, a equação do fluxo saturado, que descreve o movimento de um fluido 

em um meio poroso, homogêneo e saturado sob condições de regime laminar: 

 

AiKQ ..                                                 (Eq. 3.4) 

 

Morais (2007) ressalta que a saturação total do solo sob infiltração é rara, mas pode ocorrer em 

solos mal drenados ou quando há formação de superfícies inundadas. 

Na zona que predomina o fluxo não-saturado e quanto menor for a umidade, mais fortemente a 

água será retida pelas partículas do solo devido às forças capilares. Cada solo, dependendo de sua 

textura e porosidade, reterá uma maior ou menor umidade em função da força de adesão existente 

entre a água e os grãos. Esta força se amplia com o aumento da superfície de contato, como, por 

exemplo, no caso de solos finos, conferindo uma retenção maior da umidade. 

O fluxo não-saturado também pode ser descrito pela lei de Darcy, ressaltando-se que para isso, 

a condutividade hidráulica considerada é a não-saturada, que não é constante, variando em função do 

grau de saturação (Fetter 1988). 

Assim, de acordo com o meio, saturado ou não saturado, tem-se diferenças na condutividade 

hidráulica do solo. Como a condutividade hidráulica vertical saturada equivale à taxa de infiltração 

básica, serão expostas mais adiante algumas formas de se determinar este parâmetro, como ferramenta 

adicional na avaliação da recarga de aquíferos. 
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3.1.4.1 - Fatores que afetam a infiltração 

 

A proporção de água que infiltra no solo ou que escoa sobre o mesmo é influênciada 

diretamente pelas suas propriedades físicas e pelas condições na sua superfície (Reinert et al. 2006).  

Custódio & Lhamas (1976) citam diversos fatores que afetam a infiltração, entre eles, o relevo, 

fauna e flora, características das chuvas, atividades antrópicas, características do terreno e do fluido, 

grau de umidade, evapotranspiração, temperatura do solo e presença de ar.  

Soares et al. (2008), ao gerarem um mapa de infiltração do alto e médio Vale do Paraíba do 

Sul, observaram que as áreas com melhor capacidade de infiltração têm em si um conjunto de fatores 

positivos, como elevadas precipitações médias anuais (1800 a 1900 mm), relevos predominantemente 

de morros e morrotes e com declividades médias baixas (3 a 12%), predomínio de solo homogêneo e 

com boa drenagem (latossolos) e rochas com alto grau de fraturamento. Entretanto, os autores 

salientam que áreas onde predominam serras e com solos incipientes (cambissolos) também podem 

apresentar boa capacidade de infiltração, devido ao uso e cobertura do solo favorável. 

As características do terreno abrangem as condições de superfície, como o grau de 

compactação, textura, porosidade, estrutura do solo e condições ambientais. Resultados têm 

demonstrado a influência destas características na condutividade hidráulica. O aumento do grau de 

compactação, por exemplo, leva à redução linear das taxas de infiltração (Reinert et al. 2006, Suzuki 

et al 2007). 

A textura, determinada em laboratório por meio do ensaio de granulometria, influência na 

estabilidade da estrutura do solo. Custódio & Lhamas (1976) esclarecem que esta estrutura definirá o 

tamanho dos poros, pois, quanto maior for o tamanho das partículas do solo, maior será a área de 

vazios entre elas e, por conseguinte, maior a condutividade hidráulica (Fetter 1988) (Tabela 3.1). 
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Tabela 3.1- Valores típicos de condutividade hidráulica (Fetter1988). 

Tipos de Materiais Condutividade Hidráulica (m/s) 

Argila 10
-11

 – 10
-8

 

Silte; Silte arenoso 10
-8

 – 10
-6

 

Areia argilosa 10
-8

 – 10
-6

 

Areia siltosa; Areia fina 10
-7

 – 10
-5

 

Areia bem distribuída 10
-5

 – 10
-3

 

Cascalho bem distribuído 10
-4

 – 10
-2

 

 

Entretanto, os processos naturais estão sujeitos a uma série de inter-relações que podem 

conferir resultados inesperados, como é o caso dos horizontes superficiais dos solos tropicais. Estes 

solos, normalmente de textura argilosa, apresentaram valores de condutividade hidráulica superiores 

aos tabelados devido à agregação, comum em solos tropicais, por óxidos e hidróxidos de Fe e Al 

(Bacellar 2000). 

Quanto às condições ambientais, a presença de cobertura vegetal conserva a umidade, aumenta 

o aporte de matéria orgânica e a capacidade de absorção e infiltração de água nos solos. Além do que, 

a matéria orgânica por ser um constituinte agregador, mantém os solos agregados, preservando a 

porosidade e a capacidade de infiltração. Esta agregação é expressa pela estabilidade dos agregados 

(Mendonça et al. 2009).  

A baixa capacidade de infiltração, associada às perdas de umidade do solo em áreas 

desmatadas, é capaz de reduzir sensivelmente a recarga de aquíferos, apesar de reduzir perdas 

evapotranspirativas. Segundo Goudie (1993), imediatamente após a derrubada de uma floresta, 

verifica-se um aumento na recarga, causando a elevação do nível piezométrico. Mas, após algum 

tempo, se o solo não tiver sido bem manejado, a compactação e o endurecimento da superfície do solo 

aceleram o escoamento superficial e reduzem a recarga, baixando o nível piezométrico. 

Estudos indicam que a redução na taxa de infiltração de água no solo pode chegar à razão de 

10, 100 ou mais vezes quando um solo sob vegetação de mata é convertido em lavoura manejada 

convencionalmente, com impacto nos cursos de água locais e regionais (Reinert et al. 2006).  

A fauna e flora, por aumentar a porosidade do solo, devido a escavações de animais e 

decomposição de raízes, participam ativamente na capacidade de infiltração de uma dada área, 

podendo levar à superestimação dos valores de condutividade hidráulica. Jimenez et. al. (2007) 

observaram que as raízes podem estar envolvidas, direta ou indiretamente, na estabilização do solo, 
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pois o emaranhado que elas formam aproxima e protege os agregados, em especial os 

macroagregados, e sua decomposição fornece substâncias orgânicas estabilizantes. 

Os fatores climáticos, ao ditarem a disponibilidade de chuvas e a forma com que estas 

ocorrem, podem favorecer ou não a recarga de aquíferos. Chuvas prolongadas contribuem com a 

infiltração  profunda, conferindo uma recarga mais eficiente. Estes fatores controlam também o teor de 

umidade do solo na zona vadosa, influênciando a condutividade hidráulica do mesmo (Custódio & 

Lhamas 1976). 

O relevo, com todas as suas características, influência diretamente o tempo de concentração da 

água e indiretamente o balanço hídrico local e regional.   

A orientação da encosta, por exemplo, é um atributo topográfico que define a direção do fluxo 

de água. Está relacionada diretamente com a evapotranspiração, insolação, teor de água no solo e, 

consequentemente, com os atributos do solo. No hemisfério Sul, tradicionalmente, as encostas 

voltadas para o norte são reconhecidas como superfície de elevada radiação (Chagas 2006) e, 

consequentemente, com elevadas taxas de evapotranspiração.  

A forma das encostas também é importante. Nas partes convexas do terreno as encostas 

voltadas para noroeste e nordeste, que são mais quentes e secas, apresentam maior incidência de 

radiação solar, e consequentemente, temperaturas maiores do ar e do solo do que aquelas voltadas para 

sudoeste e sudeste, relativamente mais frias e úmidas, refletindo em diferenças nas características do 

solo. 

Neste sentido, Morais (2007) afirma que na área do CMB, as encostas convexas tendem a 

apresentar maiores taxas de infiltração, enquanto que nas áreas côncavas, os valores de infiltração são 

menores.  

A relação entre relevo e regime de fluxo pode ser avaliada por meio das características da rede 

de drenagem ou do relevo, através da declividade, hipsometria e dos índices morfométricos, como:  

 

 Coeficiente de compacidade (Kc) - refere-se à forma da bacia que, assim como seu 

sistema de drenagem, sofre grande influência da geologia. É definido pela relação entre o perímetro da 

bacia hidrográfica e o perímetro de um círculo de igual área. Considerando P e A, respectivamente, o 

perímetro e a área da bacia, pode-se calcular este índice diretamente pela fórmula (Custodio & Llamas 

1976): 

A

P
Kc *28,0                                                                         (Eq. 3.5) 
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 Fator de forma (Kf) - relaciona a forma da bacia a um retângulo através da relação 

entre a largura média da bacia (l) e o comprimento axial do maior curso de água (L). A largura média é 

obtida quando se divide a área pelo comprimento (L). 

2L

A
Kf                                                                                       (Eq. 3.6) 

 

 Slope Index (SI) - refere-se ao grau de inclinação média da bacia, sendo um índice 

adimensional (Villela e Mattos 1975), em que H corresponde à variação de elevação: 

A

H
SI                                                                                        (Eq. 3.7) 

 

A forma da bacia influência no seu comportamento hidrológico, uma vez que dita o tempo de 

concentração da água (Cardoso et al. 2006). Os índices Kc e Kf indicam a tendência de concentração 

do escoamento e variam de acordo com a forma da bacia. Quanto mais próximo for o valor de Kc da 

unidade, mais circular é a bacia e maior a tendência de enchentes. E quanto menor o valor de Kf, 

menor a possibilidade de ocorrência de chuvas intensas cobrindo simultaneamente toda sua extensão, 

pois mais estreitas e longas elas são.  

Em termos de características do relevo, a declividade média da bacia controla a velocidade 

com que se dá o escoamento superficial, e indica, consequentemente, o favorecimento à infiltração da 

água no solo e a suscetibilidade à erosão, além do potencial de recarga, uma vez que este diminui com 

o aumento do grau de dissecação do relevo. Sendo assim, torna-se possível afirmar que as melhores 

zonas de recarga encontram-se em áreas com menor grau de inclinação das superfícies. Por exemplo, 

no mapa de potencial de recarga do Distrito Federal, percebem-se maiores taxas de infiltração nas 

regiões onde predominam declividades que variam de 0 a 8% (Gonçalves et al. 2007). 

 

3.2 - RECARGA DE AQUÍFEROS 

 

Cunha & Wendland (2005) observam que a compreensão dos processos relacionados à recarga 

de aquíferos tem motivado vários estudos experimentais e teóricos visando o gerenciamento 

sustentável dos recursos hídricos subterrâneos.  
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Assim, o conhecimento das áreas de recarga e descarga subterrânea é importante para a 

sustentabilidade e o manejo de bacias hidrográficas, sendo função da precipitação, clima, topografia, 

tipos de solo, geologia, cobertura vegetal e uso e ocupação do terreno (Smakhtin 2001). Normalmente, 

nas regiões úmidas, a recarga ocorre em todas as áreas de interflúvio, e ao longo de rios e suas 

adjacentes planícies aluviais se situam zonas de descarga. 

Healy & Cook (2002) observaram que zonas de descarga são mais eficientes do que zonas de 

recarga, pois estas possuem dimensões bem maiores do que as de descarga, ao passo que a relação se 

inverte em termos de volumes de entrada e saída de água. Estes autores esclarecem que a explicação 

pode estar nos sistemas que envolvem estes fluxos. A recarga abrange o movimento de água na zona 

não saturada (vertical), onde a condutividade hidráulica é menor, já a descarga envolve movimento na 

zona saturada, muitas vezes na direção horizontal, onde a condutividade hidráulica é maior. 

Smakhtin (2001) comenta que a velocidade da infiltração ocorre em função da condutividade 

hidráulica do solo e da altura da lâmina de água sobre a superfície do terreno. As taxas de recarga 

podem variar de um ano para outro, dependendo da precipitação, distribuição sazonal, temperatura do 

ar, uso da terra entre outros fatores.  

 

3.3 – QUANTIFICAÇÃO DA RECARGA DE AQUÍFEROS 

 

A quantificação da recarga dos aquíferos é difícil devido à dependência de diversos fatores 

como, montante da precipitação, taxas de evapotranspiração, escoamento superficial, geologia, clima, 

características e uso dos solos, topografia e vegetação (Delin et. al. 2006), além da quase 

impossibilidade de se aplicar métodos diretos. Estes fatores irão controlar a escolha da técnica 

utilizada para esta quantificação.  

Em áreas úmidas, por exemplo, os níveis d’água tendem a ser mais rasos, logo a água 

subterrânea é descarregada através da evapotranspiração e do fluxo de base dos rios. Nestas regiões, a 

recarga é limitada pela capacidade de armazenar e transmitir água dos aquíferos, processos 

controlados pela geologia, e dados de vazão são utilizados para sua quantificação. Por outro lado, 

técnicas de estimativa de recarga potencial (infiltração), baseadas em dados da zona não saturada são 

mais indicadas para regiões áridas e semi-áridas, por, geralmente, terem esta zona mais espessa (Healy 

& Cook 2002). 

Segundo Healy & Cook (2002), as diversas técnicas existentes de se estimar a recarga podem 

ser subdivididas de acordo com as zonas em subsuperfície, sejam elas saturadas ou não saturadas 

(Tabela 3.2), e fornecem estimativas diferentes ao variar a escala espacial e temporal.  
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Tabela 3.2- Técnicas utilizadas na quantificação da recarga de aquíferos de acordo com o grau de 

saturação do solo (Healy & Cook 2002).  

 

 

 

Zona não 

Saturada 
Zona Saturada 

Técnicas Físicas 

Lisímetros 

Gravimétricos 
Variação do Nível d’Água (VNA) 

Plano de Fluxo 

Zero (PFZ) 

Medidores de Infiltração (Risser & 

Folmar 2005, USGS 2008) 

Lei de Darcy Lei de Darcy 

Traçadores 
Cloreto Cloreto 

Químico/Isotópico Datação de água subterrânea 

 

Delin et. al. (2006) recomendam a utilização de, no mínimo, duas técnicas, devido às 

limitações e a imprecisão inerente a cada uma, para que se tenha qualidade nos resultados.  

Em termos de escala, local ou regional, existem diferenças significativas na estimativa de 

taxas de recarga. Estudos feitos em escala local geralmente não são representativos de toda a bacia, e 

nas estimativas regionais muitas vezes não se consegue capturar a variabilidade da recarga dentro da 

bacia hidrográfica.  

Poucos estudos, no entanto, compararam os resultados de uma abordagem regional com os 

valores encontrados em escalas locais. Análises desta ordem foram feitas por Delin & Risser (2007), a 

partir da iniciativa de um programa do U. S. Geological Survey de estimar taxas de recarga em áreas 

úmidas dos Estados Unidos.  

Para tal, foram empregadas 12 técnicas agrupadas de acordo com a escala espacial, adotada da 

seguinte forma: áreas de 1 a 1000 m
2
,
 
escala local, 10 a 100 Km

2
,
 
escala média, e de 100 a 1000 Km

2
,
 

escala regional (Tabela 3.3). 

A técnica utilizada na escala regional, Regional Regression Recharge (RRR), foi desenvolvida 

para regionalizar taxas de recarga a partir de estimativas feitas em escala local ou de base. Os 

resultados desta técnica foram profícuos quando comparados com as outras técnicas adotadas Delin & 

Risser (2007). 
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Tabela 3.3- Técnicas de estimativa da recarga subterrânea (Modificado de Delin & Risser 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para algumas destas técnicas existem programas computacionais desenvolvidos (Tabela 3.4). 

Nos tópicos seguintes serão abordadas as técnicas de estimativa de recarga utilizadas neste 

trabalho. Para o cálculo da recarga potencial foram utilizados lisímetros e outras técnicas auxiliares 

que avaliam a capacidade de infiltração do solo a partir da determinação da condutividade hidráulica. 

Com os dados de condutividade hidráulica dos solos é possível inferir áreas com maior ou menor 

potencial de recarga. 

 

 

Técnicas 

Escala Local 

Datação de águas subterrâneas 

Balanço hídrico na zona não saturada (UZWB) 

Lisímetros gravimétricos 

Equação do balanço hídrico 

Fluxo de Darcy 

Traçador (cloreto) na zona não saturada 

Traçador (cloreto) na zona saturada 

Escala Média 

Equações de Rorabaugh 

Separação de hidrogramas 

Análise de modelos matemáticos 

Escala Regional 

Variação do Nível d’Água (VNA) 

Equações de Regressão Regional (RRR) 
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Tabela 3.4- Descrição das técnicas utilizadas para estimar a recarga com uso de programas 

computacionais (Risser & Folmar 2005, USGS 2008). 

 

Técnica 

Parâmetro(s) 

estimado (s) 

Extensão da 

Estimativa 
Programa Computacional 

Separação de 

hidrogramas 

Fluxo de Base; 

Índice e Coeficiente 

de recessão; 

Regional 

Programa BASEFLOW (Técnica 

com uso de filtro digital 

recursivo) 

Variação do Nível 

d’Água 
Recarga real 

Local/ 

Regional 
 MRC - Master Recession Curve 

Equação de 

Rorabaugh 
Recarga real Regional 

 RORA (Técnica do 

deslocamento da curva de 

recessão) 

Balanço Hídrico Recarga Potencial Regional 

 WETSPASS (Técnica de 

integração em um Sistema de 

Informação Geográfica) 

Modelos de 

Precipitação-

Vazão 

Fluxos Superficiais e 

de Base 
Regional 

 PRMS - Precipitation-Runoff 

Modeling System (Uso de 

hidrogramas unitários) 

Fluxos 

Superficiais 
Recarga real Regional 

 RECESS (Curva Mestre de 

Recessão) e RORA 

Deslocamento da 

Curva de 

Recessão 

Recarga real 
Bacia 

Hidrográfica 
RECESS e RORA 

Modelo 

Percolação  

Profunda 

Recarga Potencial Regional DPM – Deep Percolation Model 

Modelo de Água 

Subterrânea 
Recarga real 

Local/ 

Regional 
 MODFLOW 

Balanço Hídrico Recarga Potencial 
Local/ 

Regional 

 HELP3 - Hydrologic Evaluation 

of Landfill Performance 

Separação de 

Hidrogramas 
Fluxo de Base Regional  HYSEP 
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Para o cálculo da recarga real, foi empregada a técnica do balanço hídrico com emprego da 

fração do fluxo de base, conforme descrito por Szilagyi et al. (2003) e Mourão (2007). Foi utilizada 

também a técnica da Variação do Nível d’Água (VNA) (Healy & Cook 2002), a partir do 

monitoramento do nível d’água em poços. 

 

3.4 – TÉCNICAS AUXILIARES NA ESTIMATIVA DA RECARGA DE AQUÍFEROS 

 

A capacidade de infiltração do solo (recarga potencial) pode ser avaliada a partir da 

determinação da condutividade hidráulica - por técnicas diretas utilizando infiltrômetros e lisímetros, 

ou indiretas, com o uso do permeâmetro de Guelph (Morais 2007) - e da análise de hidrogramas em 

microbacias (Custódio & Lhamas 1976). Entretanto, serão aqui descritas apenas aquelas técnicas 

utilizadas para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

3.4.1 – Determinação da condutividade hidráulica 

 

A) Infiltrômetro de anéis concêntricos é uma das técnicas mais comuns para medição da taxa 

de infiltração e da condutividade hidráulica vertical (KV) em campo (infiltração básica), por ser de 

baixo custo e fácil operação, além de permitir a quantificação de KV inferiores a 10
-8

 m/s, o que outras 

técnicas, como permeâmetro de Guelph, por exemplo, não possibilitam.   

Esta técnica consiste na cravação de dois cilindros de metal, com bordas biseladas. O cilindro 

externo tem como função inibir a fuga lateral da água do cilindro interno, condicionando assim um 

fluxo vertical (Custódio & Lhamas 1976). 

Para a realização do ensaio coloca-se água no cilindro interno e entre os cilindros internos e 

externos. A partir deste momento, determina-se, em intervalos de tempo progressivamente maiores, a 

vazão necessária para manter o nível de lamina de água no cilindro interno. Inicialmente as medidas de 

vazão variam, e com o passar do tempo à vazão torna-se praticamente constante e é com este valor em 

regime de fluxo permanente, que se calcula a condutividade hidráulica (Aguiar 2001).  

Esta variação inicial é devida às taxas de infiltração (I), que inicialmente são altas por causa da 

sucção dos solos não saturados, mas tendem a decrescer com o tempo, à medida que este se torna 

progressivamente saturado. A variação da taxa de infiltração com o tempo pode ser expressa 

matematicamente pela equação de Philip (Selby 1993): 
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1

2










t

B
AI                                                                                  (Eq. 3.8) 

 

Onde: I é a taxa de infiltração no tempo t; A é uma constante; B a sortividade, que indica a 

capacidade do solo sorver água. 

Portanto, com o tempo a taxa de infiltração tende a se estabilizar, na taxa de infiltração básica, 

equivalente à condutividade hidráulica vertical saturada do solo. 

 

B) Permeâmetro de Guelph é uma técnica de campo, normalmente aplicada em furos de trado, 

para medir o potencial matricial, a condutividade hidráulica saturada na zona não saturada do solo e a 

sorção, de forma pontual. Foi desenvolvida por Elrick et al. (1989), funciona como um permeâmetro a 

carga constante e emprega o princípio de Mariotte.  

Este equipamento é composto de uma garrafa de Mariotte que controla a carga constante de 

água dentro do furo, um tubo de acrílico com régua graduada onde a água é introduzida e um tripé que 

permite adaptar o aparelho em terrenos irregulares. 

Algumas das vantagens desta técnica são: a leveza do equipamento, a facilidade de ser 

operado por uma única pessoa e a rapidez do ensaio. O uso do permeâmetro é uma forma fácil de 

determinar a condutividade hidráulica saturada do solo, podendo ser aplicado em várias situações, 

como sistemas de irrigação, de drenagem e estudos hidrológicos de solos em geral (Costa & 

Nishiyama. 2007). 

Há dois procedimentos de ensaios, com uma ou duas cargas hidráulicas (Regalado & Muñoz-

Carpena 2004). Morais (2007) sugere a aplicação de apenas uma carga hidráulica por ensaio para a 

obtenção da condutividade hidráulica do solo saturado (Ksat), tendo em vista que os resultados com o 

uso de carga variável não foram satisfatórios, e sugere o uso da fórmula de Elrick et. al (1989): 

 



























h
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                                                (Eq. 3.9) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Onde: 

 



Freitas, S. M. A. C., 2010 Quantificação da Infiltração e da Recarga de Aquíferos do Alto do 

K – condutividade hidráulica saturada de campo (cm/s); 

C – coeficiente de Hanzen, fator adimensional que depende da razão (H/a); 

Q – vazão (m/s);  

           h – carga hidráulica aplicada (cm); 

           a – raio do poço (cm); 

           α – estimado em função da textura e estrutura do solo. 

 

Costa & Nishiyama. (2007) realizaram diversos ensaios de permeabilidade com este 

permeâmetro em solos distintos, de acordo com o tipo de uso e ocupação. Este trabalho foi realizado 

na bacia hidrográfica do rio Uberabinha (MG), onde o solo, desenvolvido em chapadas, é 

caracterizado pela profundidade elevada de seus horizontes e pela intensa ocupação agro-pastoril. 

Os valores de K (cm/s) encontrados em áreas de pastagem e reflorestamento foram, 

respectivamente: 1,0.10
-2

 e 4,2.10
-2

. Trabalhos desta ordem, de avaliação de permeabilidade in situ em 

modalidades de uso do solo distintos são importantes para avaliar as consequências da ocupação 

antrópica na capacidade de infiltração do solo e, consequentemente, no volume infiltrado. 

 

3.5 - LISÍMETROS  

 

Lisímetros são recipientes instalados em campo e construídos de modo a captar a água 

infiltrada com o objetivo de mensurar infiltração e/ou evapotranspiração. Muitas vezes os lisímetros 

consistem de recipientes preenchidos por solo deformado. Contudo, há também os lisímetros 

denominados gaveta, tipo utilizado neste trabalho, que se diferem por serem instalados sob o solo 

indeformado, o que reproduz mais fielmente as condições naturais de campo. São, geralmente, 

divididos em duas categorias: os não pesáveis (volumétricos) e os de pesagem (gravimétricos).   

Nos lisímetros gravimétricos a quantidade de água no solo é medida a partir da diferença do 

peso obtido com a irrigação e/ou precipitação (induzida ou natural) da área ensaiada. Nos lisímetros 

volumétricos, mede-se a variação da umidade volumétrica do solo ou o volume de água drenado 

(Machado & Mattos 2001). 

O lisímetro de gaveta, também chamado de infiltrômetro de gaveta, compõe-se de duas partes: 

o infiltrômetro propriamente dito, que recebe as águas de infiltração, o qual possui a forma de gaveta, 

fechada lateralmente e de base inclinada; e o reservatório de águas. Em síntese, sua instalação consiste 

de trincheiras abertas, em cuja parede é escavado um nicho onde a gaveta coletora de água será 
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introduzida (Figura 3.5). Em sua parte inferior é colocado um tubo, ou mangueira flexível, que 

conduzirá a água infiltrada a um reservatório, e nele são feitas as medições de infiltração 

(CPRM/UFCG 2007).  

 

 

Figura 3.5- Colocação do lisímetro na gaveta (CPRM/UFCG 2007). 

 

Cunha & Wendland (2005) fizeram um estudo experimental na Estação Hidrometereológica 

do Centro de Recursos Hídricos e Ecológicos Aplicados (CRHEA) em São Carlos – SP, localizado a 

733 m de altitude em zona de afloramento de arenitos da Formação Botucatu (aquífero Guarani). O 

objetivo do estudo consistia em determinar taxas de recarga, a partir da capacidade de infiltração do 

solo, com auxílio de um lisímetro volumétrico. O lisímetro foi usado também para a quantificação da 

evapotranspiração real. 

A caixa principal do lisímetro utilizado para tal experimento consistia em um tanque fabricado 

em chapas de ferro, de forma a não permitir perdas por escoamento superficial e escoamento 

subterrâneo horizontal, com dimensões de 1,5 m por 2,4 m e 1,5 m de profundidade, com área de 

exposição de 3,6 m
2
 (Figura 3.6). Este lisímetro possui um sistema de drenagem em forma de “espinha 

de peixe”, e foi preenchido com solo local, de modo a reproduzir a estrutura natural do terreno.  

Os dados de infiltração foram mensurados com uma régua graduada no tanque coletor, nos 

períodos chuvosos, e com proveta, nos períodos secos. Os resultados mostraram que de janeiro a 

dezembro de 2002, houve um total de 788,4 mm de infiltração, 55,6% do total precipitado, 

representando o limite máximo da recarga direta potencial do aquífero Guarani. Foi observado 

também que, no período seco, as precipitações esparsas não foram suficientes para suprir o déficit de 

umidade do solo, até a profundidade de 1,10 m. 
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Figura 3.6- Vista em corte da caixa principal do lisímetro e do abrigo subterrâneo (Cunha & Wendland 

2005). 

 

Segundo USGS (2008), com os lisímetros gravimétricos é possível quantificar o fluxo de água 

vertical que atravessa a zona não saturada do solo, a profundidades superiores a maioria dos sistemas 

radiculares, o que representaria uma estimativa direta do volume de recarga para alguns dias ou anos, 

dependendo da escala temporal adotada.  

Os lisímetros de gaveta são uma das poucas técnicas que fornecem uma estimativa de recarga 

a partir da quantificação da água infiltrada. Suas desvantagens, além do alto custo da instalação, são 

que fornecem apenas uma estimativa pontual de recarga e sua instalação requer cuidados de forma a 

não perturbar a estrutura do solo, o que poderia afetar os resultados no decorrer dos anos.  

Trabalhos realizados pelo CPRM em parceria com algumas universidades (CPRM/UFCG 

2007) citam o uso dos lisímetros de gaveta na determinação de taxas de infiltração como parte 

integrante da caracterização hidrogeológica de aquíferos da região semi-árida do nordeste brasileiro. 

Em todos os trabalhos, a gaveta coletora ficou posicionada a 1,5 metros de profundidade e o 

monitoramento hidrológico foi de 2005 a 2007 (CPRM/UFCG 2007). Na Bacia do Rio do Peixe 

estado da Paraíba, até o momento, nenhum lisímetro registrou a presença de infiltração das águas das 

chuvas que ocorreram na região. No sistema aquífero Urucuia, na Bahia, ao longo das observações 

foram detectados problemas nas leituras e em alguns pontos também não foi registrado a presença de 

água nos sistemas coletores.  

Estudos realizados na região semi-árida de Minas Gerais, nos municípios de Verdelândia, 

Varzelândia e Jáiba, em área do aquífero cárstico-fissural do Grupo Bambuí, com rochas carbonáticas, 

utilizaram lisímetros de gaveta, instalados a 1,5m de profundidade para a quantificação da infiltração 

local (FAPEMIG/UFMG/CDTN/IGAM 2008). Nesta região, foram feitos testes de infiltração para 

averiguar o funcionamento do lisímetro, e a resposta foi positiva. Entretanto, os volumes aplicados 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 70, 139p. 

 

43 

 

durante os testes foram muito superiores à média pluviométrica anual da região. No período 

monitorado no campo, outubro de 2007 a dezembro de 2008, não se observou qualquer resposta 

natural dos lisímetros, ou seja, não houve entrada de água no sistema. Os autores justificaram tal fato, 

não por falha na instalação, e sim devido ao regime de chuvas na região. O volume precipitado não foi 

o suficiente para a água infiltrar no solo e alcançar o equipamento na profundidade citada. 

Wu et al. (1996) instalaram quatro lisímetros em uma estação de irrigação no Norte da China 

em área com solos argilosos, em diferentes profundidades, para avaliação da taxa de recarga. Para tal, 

ficaram instalados sob condições naturais por cerca de dois anos e em sua base foi adicionada uma 

camada de filtro e um dreno (pedregulhos), no ponto de captação d’água. Estes autores observaram 

que com o aumento da profundidade, a relação entre eventos individuais de chuva e recarga diminui. 

Nestas profundidades, os picos relativos à subida do nível de água subterrâneo são suaves, ao passo 

que em aquíferos mais superficiais estes picos ficam evidentes. 

Healy & Cook (2002) citam o uso de lisímetros como técnica de estimar a recarga de 

aquíferos. Salientam também que este equipamento não é adequado para áreas com vegetação 

profunda, já que sua base deve ser mais profunda do que a zona radicular.   

 

3.6 - TÉCNICA DO BALANÇO HÍDRICO  

 

Segundo Szilagyi et al. (2003), a recarga regional pode ser estimada aplicando-se o balanço 

hídrico em bacias. Para tal, há necessidade do conhecimento da vegetação e dos tipos de solo da área 

de estudo, além de um conjunto básico de variáveis meteorológicas e do monitoramento da vazão. 

O princípio que rege a técnica estabelece que o balanço hídrico de uma bacia pode ser definido 

como: 

SNqqETP bs                                                      (Eq. 3.10) 

 

Onde: 

P é a precipitação;  

ET é a evapotranspiração; 

qs é o escoamento superficial; 

qb é o fluxo de base; 
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N é qualquer entrada ou saída de água, além da precipitação e da evapotranspiração; 

∆S é a variação na reserva de água. 

 

Utilizando séries históricas para os dados hidrológicos podem-se considerar pouco 

significativos N e o ∆S. 

 A fração do fluxo de base (IFB), que corresponde à razão entre o fluxo de base (qb) e a vazão 

total (qs + qb), foi introduzida na equação 3.10 (Mourão 2007), de tal modo que, a recarga (R) pode ser 

calculada, diretamente, utilizando a equação 3.11: 

 

  RqETPIFB b                                                       (Eq. 3.11) 

 

Para esta pesquisa, os valores de IFB (índice do fluxo de base) usados para o cálculo da 

recarga foram extraídos de técnicas manuais com uso de hidrogramas, como descritos no tópico 

seguinte. Quanto à precipitação e a vazão, foram usadas às médias anuais para o período de 

monitoramento das microbacias analisadas. Já para a evapotranspiração, o valor adotado foi obtido 

utilizando o método de Thornthwaite. 

Utilizando a técnica descrita acima para a caracterização do aquífero Cauê no Quadrilátero 

Ferrífero, Mourão (2007) encontrou uma recarga média de 33% da precipitação anual. Este resultado 

condiz com as rochas dominantes nas bacias analisadas, o que confere uma boa confiabilidade na 

técnica. 

 

3.7 - CARACTERIZAÇÃO DO FLUXO DE BASE EM HIDROGRAMAS 

 

Um hidrograma é composto de 3 segmentos básicos, a saber: curva de concentração, definida 

pelo aumento da vazão após um evento chuvoso; curva de decaimento, que caracteriza a diminuição 

do fluxo; e, por fim, a curva de recessão, caracterizada pela depleção nas drenagens durante os 

períodos secos. Neste estágio o fluxo é chamado fluxo de base (Custódio & Lhamas 1976). 

A análise de hidrogramas possibilita interpretar várias singularidades da bacia. Entre os 

índices que podem ser definidos e que tem potencial interesse para hidrogeologia tem-se: coeficiente 

de recessão, volume do fluxo de base e IFB. 
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Neste contexto, faz-se necessário uma abordagem sucinta quanto às características de um 

hidrograma. Segundo Custódio & Lhamas (1976), o hidrograma ou hidrógrafa, é definido como a 

representação gráfica que expressa as características fisiográficas, climáticas e vegetais que governam 

as relações entre precipitação e deflúvio, em fluxos não regularizados (Castany 1971). O autor 

acrescenta que sua forma dependerá de fatores como textura do solo, duração e intensidade da 

precipitação. 

As técnicas de separação do fluxo de base com uso de hidrogramas são agrupadas em dois 

tipos principais: técnicas que assumem a resposta do fluxo de base a partir de um evento chuvoso 

associado ao escoamento superficial (Figura 3.7) e aquelas que contam com um atraso, devido o 

armazenamento nas margens do canal (Smakhtin 2001). O segundo caso representa mais fielmente 

bacias hidrográficas grandes, com amplas planícies de inundação, motivo pelo qual não serão 

empregadas neste estudo. 

 

 

Figura 3.7- Técnica de separação de hidrogramas (Modificada de Custodio & Llamas 1976).   

 

Algumas técnicas de separação de hidrogramas são muito simples e podem ser feitas 

manualmente (Custodio & Llamas 1976, Fetter 1988). A técnica dos gráficos semilogaritmos ou de 

Barnes é frequentemente utilizada, sendo considerada a que fornece resultados mais próximos da 

realidade (Custodio & Llamas 1976) (Figura 3.8). Baseia-se na linearidade da recessão quando esta é 

analisada com as vazões em escala logarítmica. Quando se plota o hidrograma em papel 

semilogaritmo, com tempo (em dias) em escala aritmética na abscissa e o logaritmo da vazão em 
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(m
3
/s) na ordenada, a recessão do fluxo de base será representada por uma reta cuja inclinação é – α 

log e (Figura 3.8). Posteriormente, prolonga-se esta reta em direção ao eixo das ordenadas até a 

vertical que passa pelo ponto de inflexão E, definindo o ponto F, que é então unido ao ponto A. A 

porção subjacente a esta linha definida corresponde ao volume do fluxo de base.  

Estas técnicas manuais são subjetivas, já que os mesmos dados tratados por diferentes 

analistas podem produzir diferentes valores de fluxo de base. Neste caso, pode-se recorrer a técnicas 

automatizadas de separação, com uso de filtros digitais, que são recomendáveis no tratamento de 

séries históricas (Costa 2005).  

Dentre estas técnicas, a mais conhecida é a Smoothed Mínima (Nathan 1990 in Smakhtin 

2001), utilizada no programa Hysep do USGS. Neste, é identificado o menor valor de vazão a cada 5 

dias consecutivos. Cada valor mínimo é comparado com seus vizinhos mais próximos. Se 90% de uma 

dada vazão mínima é menor que a vazão correspondente aos mínimos anterior e posterior, este é um 

turning point. Turning points são pontos de inflexão que definem a separação entre o fluxo direto e 

fluxo de base. Eles são posteriormente ligados através de retas, definindo assim a porção 

correspondente à contribuição do aquífero para o rio. 

 

 

Figura 3.8- Técnica gráfica de Barnes de separação das componentes do fluxo (Modificado de Custodio 

& Llamas 1976). 

 

A recarga subterrânea, associada ao fluxo de base, pode ser estimada utilizando hidrogramas, 

em diversas escalas de acordo com a necessidade. Kennedy et al. (2007) afirmam que esta técnica 
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pode ser aplicada em bacias hidrográficas grandes ou em microbacias, entretanto, para qualquer uma 

destas há a necessidade de se considerar a variedade de fontes de dados e a periodicidade das medidas 

de vazão. 

 

3.7.1 – Determinação do coeficiente de recessão 

 

A recessão, segundo o modelo de Maillet, segue uma curva exponencial e corresponde à 

descarga proveniente exclusivamente do fluxo de base, fornecendo informações a respeito das 

condições do aquífero (Castany 1971), estrutura e o funcionamento do mesmo, e, mais 

particularmente, sobre os seus parâmetros hidrodinâmicos (Dewandel et. al. 2003).  

Embora as formas das curvas globais de recessão sejam geralmente semelhantes, diferenças 

são observadas de um aquífero para outro (Smakhtin 2001), pois a mesma é afetada pelas propriedades 

hidrodinâmicas do aquífero, como a condutividade hidráulica, coeficiente de armazenamento, 

gradiente hidráulico, características geomorfológicas da bacia, geologia, entre outros (Tallaksen 1995). 

Pelo modelo de Maillet, a inclinação da curva de recessão em gráfico semilogarítmico (Figura 

3.8) corresponde ao coeficiente de recessão (α), característico para cada bacia de drenagem (Castany 

1971). As principais abordagens na obtenção direta deste coeficiente são: métodos baseados na 

solução analítica de equações aproximadas ou exatas (Dewandel et. al. 2003) e análise gráfica 

seguindo os princípios da técnica de Barnes (Custódio & Lhamas 1976). 

A curva de recessão é representada pela Equação de Maillet (Dewandel et. al. 2003): 

 

t

t eQQ  0                                    (Eq. 3.12) 

 

Onde:  

Qt (m
3
/s) = vazão no tempo t 

Qo (m
3
/s) = vazão no início da recessão 

α (dias)
-1

 = coeficiente de recessão (ou coeficiente de esgotamento) 

t = tempo (dias) desde o início da recessão 

e = base do logaritmo neperiano = 2,71828 
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Assim, a partir da equação (3.12), temos: 

                

t

QQ t






4343,0

loglog 0                                           (Eq. 3.13) 

Tallaksen (1995) cita que embora a curva de recessão seja função do aquífero, a mesma 

apresenta variações conforme as condições do meio, podendo ser interrompida pelas chuvas, gerando 

pequenas recessões. Estas podem ser tratadas por meio de curvas de recessão mestra (CRM), definida 

pelo envelopamento de várias pequenas curvas de recessão individuais. Assim, quando as influências 

externas se esgotam, todos os segmentos de recessão tenderão para uma única curva, a CRM.  

Este autor adverte que se faz necessário uma observação detalhada destas curvas de acordo 

com a bacia hidrográfica minimizando as variabilidades existentes; apesar disso, o uso da CRM 

permite a determinação do coeficiente de recessão para períodos pequenos de monitoramento. 

Contudo, cabe ressaltar que quanto mais dados existirem, mais consistentes serão os resultados. 

A curva de recessão mestra pode ser determinada por várias técnicas, como a de Matching 

Strip, utilizada neste trabalho. 

A técnica de Matching Strip consiste em destacar, em um gráfico de logQ x t, todas as curvas 

de recessão existentes; as mesmas serão sobrepostas horizontalmente até que se tenha uma curva 

principal (Tallaksen 1995) (Figura 3.9). O coeficiente de recessão, dado pela inclinação da CRM, é 

então determinado através da equação 3.13. 

Smakhtin (2001) ressalta que esta técnica permite um controle visual de irregularidades da 

curva de recessão. Entretanto, a maioria das técnicas de estimativa do coeficiente de recessão 

permanece bastante subjetiva. 
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Figura 3.9- Curva de recessão mestra obtida pela técnica Matching Strip (Costa 2005). 

 

Outras relações importantes podem ser derivadas a partir da integração da equação (3.12), 

como a variação do volume de armazenamento nos aquíferos durante a recessão: 

 

 00 QV                                       (Eq. 3.14) 

                                                               

Onde: V0 é o volume de máximo armazenamento de água subterrânea no início da recessão; 

Q0 é a vazão máxima produzida pela descarga do aquífero, no início da recessão. 

Vo representa, em tese, a reserva renovável ou reserva reguladora do aquífero à montante do 

ponto de medida de vazão (Castany 1971, Custodio & Llamas 1976). A capacidade de armazenamento 

subterrâneo (V0) de uma bacia é equivalente às suas reservas reguladoras e, segundo Castany (1975), 

corresponde ao volume de água livre armazenado em uma seção do aquífero, limitada por dois níveis 

piezométricos extremos, mínimo e máximo, ao longo de um período considerado.  
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Quando se emprega Qo na equação 3.14, obtém-se o volume máximo de água subterrânea 

armazenada (Vo) (Castany 1971, Custodio & Llamas 1976). A diferença do volume máximo 

armazenado (Vo) e o volume após 365 dias de recessão (Q365, calculado com a equação 3.12), 

divididos pela área (A) corresponde à taxa de recarga para o ano hidrológico considerado (Ra). 

 

 

3.8 - TÉCNICA DA VARIAÇÃO DO NÍVEL D’ÁGUA 

 

Entre as técnicas baseadas no estudo de zonas saturadas, esta é uma das mais utilizadas na 

estimativa da recarga real de aquíferos, conhecida internacionalmente como Water Table Fluctutian 

(WTF). Isto se deve, provavelmente, a abundância de dados disponíveis e a sua simplicidade, além do 

que, a observação da variação do nível da água é muitas vezes representativa em uma área de 

dimensão considerável, de até milhares de metros quadrados (Healy & Cook 2002). 

São muitas as discussões sobre a utilização das flutuações do nível da água subterrânea para 

estimar a recarga real. Além do monitoramento do nível de água em poços ou piezômetros, a técnica 

requer uma estimativa do armazenamento específico (Sy). Sua aplicação deve ser feita somente em 

aquíferos não confinados. 

Segundo Healy & Cook (2002), as limitações da sua aplicação são: maior aplicabilidade em 

níveis rasos de água; dificuldade de escolha adequada da localização dos poços, de forma a representar 

toda a bacia; e a impossibilidade de obter-se uma taxa de recarga estável. Outras dificuldades referem-

se ao efetivo estabelecimento da causa da variação do nível da água e ao cálculo do armazenamento 

específico. 

Exemplos de armazenamento específico para alguns materiais são dados na Tabela 3.5. 

Ressalta-se que valores para esta propriedade podem variar consideravelmente para um mesmo 

material. 

Tabela 3.5- Exemplos de armazenamento específico - Sy (Bell 1986). 

Material Armazenamento específico (%) 

Areia 10-30 

Areia e Cascalho 15-25 

Sedimento fino 15-20 

Silte 5-10 

Argila 1-5 
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Esta técnica é melhor aplicada em períodos curtos de tempo (horas ou alguns dias), 

especialmente em regiões com nível d’água raso, por apresentar uma expressiva variação de nível 

d´água. É baseada na premissa que o aumento do nível da água subterrânea é devido exclusivamente à 

recarga que chega ao lençol freático. Esta recarga real (Rr) é calculada como:  

 

t

h
SR yr




                                                        (Eq. 3.15) 

 

Onde: Sy é o armazenamento específico, h a altura do nível da água e t o tempo.  

 

Paiva (2006) cita que o valor de Sy pode ser obtido a partir da curva de retenção de água no 

solo, relacionado com a porosidade, ou ainda utilizando uma formulação empírica (equação de 

Biecinski), que relaciona o armazenamento específico com a condutividade hidráulica através da 

seguinte equação: 

7117,0 KS y                                                  (Eq. 3.16) 

Onde K é expresso em m/dia. 

 

O autor acima encontrou os seguintes valores, respectivos as duas técnicas por ele citada, 0,13 

e 0,11 em uma área localizada na unidade geológica do embasamento cristalino e unidade aquífera 

mais superficial, granular, livre, formada por uma cobertura detrítica com textura heterogênea, 

composta principalmente por siltes, argilosos a arenosos com espessura máxima de cerca de 11 

metros. Custódio & Lhamas (1976) citam o valor de Sy = 0,03 em rochas xistosas e Ramos & Paixão 

(1995) o valor mediano de 0,05 em sistemas aquíferos xistosos. 

Para estimar a recarga, Δh é definido como a diferença entre o máximo da recuperação do 

nível e o mínimo obtido na reta de recessão extrapolada (Figura 3.10). Esta extrapolação é subjetiva, e 

considera que a taxa de drenagem do aquífero se mantém mesmo com a recarga. 
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Figura 3.10- Estimativa da recarga em aquíferos livres utilizando a curva de recessão (extrapolada e 

observada) e a subida do nível de água (Healy & Cook 2002). 
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CAPÍTULO 4 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia do trabalho consistiu em 6 etapas, como descritas abaixo, e foi desenvolvida de 

modo a aprofundar os estudos sobre o regime hidrogeológico da região do alto rio das Velhas e, mais 

especificamente, avaliar e confrontar os resultados obtidos por técnicas distintas de avaliação de 

recarga.  

 

4.1 – COLETA E COMPILAÇÃO DOS DADOS 

 

A parte inicial do trabalho consistiu no levantamento e compilação de bibliografia relacionada 

com o tema, em especial, referentes a: técnicas de quantificação da infiltração, do fluxo de base e da 

recarga de aquíferos; a medição de vazão em pequenas drenagens e técnicas de determinação de 

coeficientes de recessão em hidrogramas. 

 

O acervo cartográfico/fotográfico utilizado constou de: 

 

 Fotografias aéreas na escala de 1/30.000 (CEMIG – 1986); 

 Ortofotos na escala de 1/10.000 (CEMIG – 1986); 

 Mapas geológico e topográfico nas escalas de 1/25.000 (USGS/DNPM – 1969); 

 Mapas geológicos na escala 1/10.000 da região do Complexo Bação, produzidos 

durante o Trabalho de Graduação (TG) de alunos da Engenharia Geológica da UFOP. Estes foram 

posteriormente integrados (Costa 2005) e utilizados na pré-seleção de microbacias de drenagem. 

 Imagens de satélite Ikonos (2003) e Quickbird (2006); 

 Imagem de satélite retirada da página do Google Earth (acesso livre – 12/2008); 
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4.2
 
– SELEÇÃO DE MICROBACIAS 

 

Para definir as microbacias monitoradas neste trabalho, primeiramente procedeu-se uma pré-

seleção entre as microbacias já monitoradas por Costa (2005) e Monteiro (2010). As mesmas têm 

características físicas aproximadamente homogêneas e diferenciáveis entre si pela geologia e o estado 

de preservação (em especial pela presença de voçorocas e áreas de pastagem). 

Foram selecionadas quatro microbacias, duas no Complexo Bação, já monitoradas por Costa 

(2005), e duas na unidade do Grupo Nova Lima do Supergrupo Rio das Velhas, já monitoradas por 

Monteiro (2010).  

 No Complexo Bação uma microbacia está bem preservada (microbacia CSV ou 

microbacia B3.1, de Costa (2005)), com mata ciliar e sem fontes perturbadoras; a outra está inserida 

em uma imensa voçoroca (microbacia CCV ou microbacia B3, de Costa (2005)).  

 Quanto às microbacias selecionadas no Grupo Nova Lima, uma está preservada e 

situa-se na Floresta Estadual do Uaimií (microbacia UAI ou microbacia C de Monteiro (2010)) e 

outra, degradada, com atividades agro-pastoris, situada em uma propriedade particular (microbacia 

FAZ ou microbacia D de Monteiro (2010)).  

 

4.3 - TRABALHOS DE CAMPO 

 

4.3.1 – Instrumentação das microbacias: Dados de chuva e vazão 

 

As microbacias situadas na unidade geológica do Complexo Bação foram instrumentadas para 

obtenção dos dados de vazão e pluviosidade a partir de vertedores e pluviômetro/pluviógrafo, 

respectivamente, já que as outras duas microbacias já possuíam tais instrumentos instalados.  

Dados de vazão também foram obtidos com uso de registradores automáticos de dados de 

carga hidráulica, modelo Minidiver, da Schlumberger Water Services. Este equipamento foi instalado 

nas microbacias CCV, CSV e FAZ durante, aproximadamente, um mês e fez leituras da carga 

hidráulica nos córregos com a periodicidade de 2 horas. 
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a) Pluviômetros 

 

Como as microbacias CSV e CCV são contíguas, próximo aos seus respectivos exutórios foi 

instalado um pluviômetro e um pluviógrafo digital (Figura 4.1).  

Os pluviômetros, inclusive os instalados por Monteiro (2010), foram construídos segundo 

recomendações de Costa (2005), utilizando material reciclável e de baixo custo, a saber, hastes de 

madeira, garrafas pet e arames. No total foram utilizados 3 pluviômetros, sendo apenas um instalado 

pela autora do presente estudo. 

Para sua instalação, a haste foi fixada verticalmente no solo, e em seu topo foi acoplada uma 

pequena base de madeira onde se apoiou a garrafa pet, amarrada com arame de forma que pudesse ser 

retirada sem dificuldade quando na medição do volume acumulado de chuva. Estes acumulados foram 

medidos com uso de provetas.  

As hastes usadas neste trabalho têm 2m de altura, sendo que 0,5m foram cravados no solo, 

logo, os recipientes de captação acoplados ficaram cerca de 1,5 m do chão. A garrafa pet foi cortada 

em sua parte superior, constituindo assim um recipiente cilíndrico com abertura de diâmetro médio de 

10,6 cm, correspondendo a uma área de captação de 88,9 cm
2
.  

A fim de diminuir a evaporação da água captada e dificultar a queda de folhas, acoplou-se a 

própria parte superior da garrafa cortada (parte afunilada) invertida sobre a parte cilíndrica, sem alterar 

o diâmetro da área de captação (Figura 4.1a). 

O pluviógrafo de marca Hidromec (Figura 4.1b) foi instalado com o objetivo de comparar os 

dados de chuva registrados pelos equipamentos citados acima. Este equipamento é conhecido como 

pluviômetro automático, eletromecânico. Possui uma área de captação de 400 cm
2
, sistema de tipping 

Bucket (cada caçambada corresponde a 0,2 mm de chuva) e foi confeccionado em aço inoxidável com 

bolha niveladora. Os dados são registrados digitalmente e podem ser descarregados em computadores 

no campo ou remotamente por telefonia celular. A energia é suprida por painel solar. 
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Figura 4.1- Pluviômetro (a) e pluviógrafo (b) instalados na microbacia CCV, respectivamente.  

 

b) Vertedores 

 

Foram utilizados quatro vertedores, um em cada microbacia, todos instalados a montante de 

seus exutórios. Porém apenas dois foram instalados pela autora, os correspondentes as microbacias 

CCV e CSV, tendo em vista, que nas outras o equipamento já se encontrava instalado (Figura 4.2).  

 

 

Figura 4.2- Foto de vertedor trapezoidal instalado na microbacia CCV. 

 

a

) 
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A escolha do tipo de vertedor foi feita considerando que as microbacias possuem áreas 

relativamente pequenas (média de 1km²), com vazão na ordem de 1L/s até valores máximos de 

aproximadamente 70L/s (Costa et al 2007) (Tabela 4.1).  

 

Tabela 4.1- Tipos de vertedores empregados nas microbacias. 

 

Microbacia - Drenagem Tipo de Vertedor 

CCV – Córrego Maracujá Trapezoidal Cipoletti 

CSV – Córrego Maracujá Trapezoidal Cipoletti 

UAI – Córrego Cidreira Triangular (ângulo de abertura – 90°) 

FAZ – Córrego Jequiri Trapezoidal Cipoletti 

 

A leitura em campo nos vertedores é muito simples, podendo ser feita com facilidade por 

monitores treinados, consistindo em tomar a altura da lâmina de água (h) em uma régua, previamente 

fixada na parte superior da própria chapa do vertedor. Esta altura da lâmina de água que passa sobre a 

abertura do vertedor é compatível com a vazão descarregada, que é calculada de acordo com o tipo de 

vertedor utilizado (Custodio & Llamas 1976, Porto 2001) (Tabela 4.2). 

 

Tabela 4.2- Fórmulas empregadas no cálculo da vazão de acordo com o vertedor. 

 

Tipo de Vertedor Fórmula 

Trapezoidal Cipoletti 2

3

86,1 LhQ   

Triangular (ângulo de abertura – 90°) 2

5

4,1 hQ   

 

Os vertedores empregados neste trabalho são portáteis, construídos com chapas de aço 

galvanizado de 4 a 6 mm de espessura, seguindo o modelo sugerido pelo USGS – United States 

Geological Survey (Rantz 1982). Todos são de parede delgada, com contração lateral e lâmina livre. 
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Feitosa & Filho (1997) enfatizam os cuidados com a instalação do vertedor e afirmam que 

quando a instalação e operação se dão de maneira correta, o percentual de precisão chega a 98%. Sua 

instalação é simples, consistindo na cravação da chapa diretamente nas margens do canal, tendo para 

isso bordas laterais e inferiores prolongadas.  

Entre as condições que devem ser obedecidas quanto à instalação, têm-se a relação 

perpendicular com a direção do fluxo, a posição vertical, a uniformidade e altura das paredes do canal, 

a largura da soleira e o dimensionamento correto do vertedor (Custodio & Llamas 1976, Porto 2001). 

Outra questão a ser observada é a contração vertical que a lâmina de água sofre ao passar pelo 

vertedor. Nestas situações, pode-se recorrer à fórmula de ajuste para vertedores de parede delgada 

(Equação 4.1) como proposta por Daker (1987), que fornece valores de carga corrigidos (H) a partir de 

valores tomados na placa do vertedor (h).  

hH 
6

7
                                                      (Eq. 4.1) 

Com o objetivo de calibrar os dados de vazão obtidos com uso de vertedores utilizou-se a 

técnica volumétrica (Figura 4.3), que é de grande acurácia. Esta técnica consiste em medir o tempo 

necessário para encher um recipiente de volume conhecido, sendo recomendado fazer, no mínimo, três 

medições com as quais se determina à média (Rantz 1982). 

 

Figura 4.3- Técnica volumétrica para mensuração de vazão. 
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c) Registrador automático de nível d´água  

 

Este equipamento (Minidiver) se caracteriza por mensurar automaticamente, em minutos ou no 

máximo por seis meses, níveis de água (carga hidráulica) e temperatura. Sua frequência de 

amostragem varia de 0,5 segundos até 99 horas. 

Neste trabalho, foi utilizado o modelo DI 501, com capacidade para medir 10 metros de coluna 

de água com resolução de 0,2 cm. O tempo programado para as leituras foi de 2 em 2 horas durante 

um mês. 

Para a instalação do minidiver foi construído um cilindro de aço galvanizado todo furado de 

forma a permitir a entrada de água. Este cilindro, onde foi introduzido o minidiver, foi fixado no fundo 

do rio, próximo ao vertedor. Utilizou-se um cordão de nylon para garantir que o conjunto não fosse 

levado pela correnteza da água. 

Ao final de um mês o minidiver foi retirado e seus dados transferidos e tratados em programa 

específico (LoggerDataManager – LDM). Estes dados foram corrigidos de acordo com a variação da 

pressão atmosférica, medida pelo barologger. A carga hidráulica obtida foi convertida em vazão 

utilizando as fórmulas dos vertedores respectivos a cada microbacia. 

 

4.3.2 - Levantamento de Dados Hidrológicos 

 

Para avaliar e quantificar a condutividade hidráulica, as taxas de infiltração básica e de recarga 

nas microbacias foram feitos ensaios com o permeâmetro de Guelph, infiltrômetro de anéis 

concêntricos e com lisímetros, respectivamente. 

Para os ensaios com o permeâmetro Guelph e com o infiltrômetro foi feita uma pré-seleção 

dos pontos de realização do ensaio de forma a abranger as superfícies dos perfis onde foram instalados 

os lisímetros. 

 

a) Permeâmetro de Guelph  

 

Para estes ensaios foi adotado o procedimento com a aplicação de uma única carga hidráulica, 

no caso, de 0,10 m (Morais 2007). Foram feitos, ao todo, treze ensaios, cinco nas microbacias CCV e 

CSV, seis na microbacia FAZ e dois na microbacia UAI.  
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Esta técnica consiste em fazer um furo no solo com auxílio do trado e aplicar uma altura de 

carga hidráulica (h) constante no solo. Quando o regime permanente é atingido, a vazão Q é medida e 

a condutividade hidráulica saturada de campo (K) é determinada utilizando a equação 3.9. 

Foram realizados ensaios nas camadas mais superficiais do solo, com profundidade média de 

25 cm, no intuito de avaliar a influência do uso do solo na condutividade hidráulica, e ensaios em 

profundidades maiores, 50 cm, atingindo o horizonte B, de forma a comparar a dinâmica da infiltração 

da água em diferentes horizontes do solo.  

Para o cálculo do coeficiente de Hazen “C”, foi adotada a equação 4.2 de acordo com a classe 

textural do solo (Zhang et al. 1998), elaborada especificamente para solos argilosos e siltosos 

estruturados em função da carga hidráulica aplicada “h” e o raio do poço “a”. 

 

683,0

091,0992,1 





















a

h
a

h

C                                   (Eq. 4.2) 

 

O parâmetro α foi estimado inicialmente por avaliação visual in situ da macroporosidade 

(fissuras, formigueiros, furos de raízes, etc.) e textura do solo; em seguida adotaram-se valores 

adequados a cada microbacia a partir da Tabela 4.3. Elrick et al. (1989) sugeriram o emprego do valor 

de α = 0,11 cm
-1 

aplicável a todos os tipos de solos, independente de suas características estruturais. 

 

Tabela 4.3- Valores de α sugeridos para cada tipo de solo (Soto 1999). 

α (cm
-1

) Tipo de solo 

0,01 Argilas compactas. 

0,04 Solos de textura fina (sem macroporos e fissuras). 

0,12 
Argilas até areias finas (alta e moderada quantidade de macroporos 

e fissuras). 

0,36 Areia Grossa (inclui solos com macroporos e fissuras). 
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b) Infiltrômetros com anéis concêntricos 

 

Foram realizados no total onze ensaios com infiltrômetros de anéis concêntricos, cinco nas 

microbacias CCV e CSV, quatro e dois, respectivamente, nas microbacias FAZ e UAI. 

O procedimento inicial para este ensaio consta da cravação de dois cilindros de metal no solo, 

o maior com 25 cm e o menor com 15 cm de diâmetro. Neste trabalho o infiltrômetro não foi cravado 

por percussão e sim introduzido cuidadosamente por meio de escavação e posterior preenchimento 

com o próprio solo (Morais 2007), a fim de evitar perturbações na estrutura do solo que poderiam 

superestimar os valores de condutividade hidráulica.  

Logo após a instalação dos cilindros, aplica-se uma carga hidráulica desejada, que neste 

trabalho foi de 0,10 m de altura, e mede-se a queda ou entrada desta água no solo num determinado 

intervalo de tempo. Inicialmente as taxas de infiltração são altas, como discutido no capítulo anterior, 

mas tendem a decrescer com o tempo, à medida que este se torna progressivamente saturado, até se 

estabilizar (infiltração básica), caracterizando condições de fluxo permanente, num valor equivalente à 

condutividade hidráulica vertical saturada. 

A variação da taxa de infiltração com o tempo pode ser expressa matematicamente pela 

equação 3.4. 

 

c) Lisímetros 

 

Inicialmente procedeu-se a escolha dos pontos de instalação dos lisímetros (estações). Para 

cada unidade geológica procurou-se escolher duas áreas em que os solos apresentassem características 

distintas quanto à capacidade de infiltração a partir do grau de conservação e/ou degradação do solo. 

Como as microbacias no Complexo do Bação são contíguas, foram escolhidas duas estações 

na microbacia CCV, uma com solo exposto à rotação de culturas e a outra sob densa vegetação. Para 

as microbacias do Grupo Nova Lima, optou-se por instalar os lisímetros na microbacia FAZ devido à 

maior facilidade do monitoramento. Nessa microbacia, uma estação possui solo exposto a incêndios 

constantes, devido à plantação de cana de açúcar e pastagem, e a outra, solo com vegetação baixa, de 

gramíneas e arbustos. Todas as instalações citadas na microbacia FAZ foram além dos limites da área, 

entretanto, com as mesmas características físicas. 

Os lisímetros foram construídos com aço galvanizado segundo as seguintes especificações 

(Figura 4.4): 4 mm de espessura da placa superior, com 50 cm de largura e 60 cm de comprimento, 
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com furos na placa superior de 4 mm de diâmetro, espaçados entre si por 2 mm (Figura 4.5). Na borda 

da placa superior há arestas para conter a água coletada e a placa inferior possui um leve declive, de 

aproximadamente 10°. Este declive foi para garantir o escoamento completo da água infiltrada até um 

dreno de ¾”. Neste dreno foi encaixada uma mangueira para conduzir a água até um galão de 5 litros, 

mantido em um outro nicho escavado no solo, na base da encosta (Figura 4.8b). 

 

 

 

Figura 4.4- Geometria dos lisímetros instalados nas microbacias. 

 

 

Figura 4.5- Lisímetro construído com aço galvanizado. 

 

Para a instalação dos lisímetros, foi aberta trincheira com 1,5 de profundidade (Figura 4.6) e 

na base destas foi escavado um nicho de 60 cm de profundidade, 50 cm de largura e 12 cm de altura, 

correspondente à geometria do equipamento.  
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Figura 4.6- Trincheiras abertas para instalação dos lisímetros na microbacia CCV. Estações com (a) 

solo exposto a culturas e (b) solo sob vegetação densa. 

 

O lisímetro do tipo gaveta foi posicionado na superfície do nicho (Figura 4.7) mantendo a 

placa superior na horizontal. Posteriormente, esta placa foi coberta por uma tela de malha fina, para 

evitar carreamento de partículas ou entupimentos e, em seguida, o interior do equipamento foi 

totalmente preenchido com o objetivo de evitar vazios, que dificultassem a passagem da água 

percolada. Este preenchimento foi feito com areia na microbacia CCV e com areia misturada ao solo 

local na microbacia FAZ.  

 

Figura 4.7- Detalhe do lisímetro de gaveta instalado no nicho escavado. 

a

) 

b

) 
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O monitoramento deste equipamento é simples, constando da retirada periódica do galão para 

medição do volume de água infiltrado num determinado tempo com uso de provetas. 

Com o objetivo de caracterizar o perfil de solo onde foram instalados os lisímetros foi feita 

uma descrição pedológica expedita, com coleta de amostras de solo deformadas para ensaios de 

caracterização geotécnica básica e de estabilidade dos agregados e de amostras indeformadas para 

ensaios de porosidade.  

  

Figura 4.8- Lisímetros instalados na microbacia FAZ. (a) Estação com solo exposto a incêndios e (b) 

detalhe da mangueira encaixada no dreno do lisímetro e conectada ao galão de captação durante a instalação na 

estação de solo com gramíneas.  

 

d) Indicadores de Nível D’Água 

 

Foram instalados dois Indicadores de Nível d’Água (INA’s) na microbacia CCV e um na 

microbacia FAZ. Instalou-se apenas um nesta microbacia devido a problemas durante as sondagens na 

área, que danificaram o equipamento de perfuração. Nos locais de melhor acesso nesta microbacia 

facilmente se encontram matacões no interior do solo, indicando alguma contribuição coluvionar, o 

que impossibilitou a execução de mais furos. 

Para a instalação dos INA’s, inicialmente procedeu-se com a execução da sondagem a trado 

até 1  0,5 m abaixo do lençol freático. 

 

Gaveta onde foi 

instalado o lisímetro 

a

) 
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Este instrumento foi feito com tubo de PVC rígido de diâmetro interno de 25 mm. O PVC foi 

ranhurado a partir da extremidade inferior até a altura de 2 m em relação ao nível estático local, com 

ranhuras espaçadas entre si de no máximo 10  5 mm.  

Posteriormente, o trecho do tubo ranhurado foi envolto por, no mínimo, duas camadas de tela 

de nylon de malha bem fina, fixada por arames, de forma a impedir a entrada de partículas de solo no 

interior do PVC (INA). As extremidades do tubo foram vedadas com caps.  

Após a montagem do INA, adicionou-se cerca de 10 cm de areia no fundo do poço, sobre o 

qual foram assentados os tubos de PVC. O espaço anelar entre o tubo de PVC e o furo foi preenchido 

com areia até que ultrapassasse a altura das ranhuras, e em seguida, completou-se com o solo do local 

compactado. Por último, adicionou-se uma camada de solo-cimento para vedar a entrada de águas 

pluviais. Foi feito um furo no tubo de PVC, na sua porção exposta, para permitir a circulação da água 

(Figura 4.9). 

A leitura do instrumento foi feita com um pio elétrico, que é uma trena com uma ponteira 

elétrica que emite som assim que entra em contato com a água. Dessa forma, mede-se a distância entre 

a boca do tubo e o nível d’água. Como a distância entre a base do PVC e a boca do tubo é conhecida, 

por subtração encontra-se a altura de coluna de água.  

 

 

Figura 4.9- Exemplo de indicador de nível d’água instalado na microbacia CCV. 
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4.4 – ENSAIOS EM LABORATÓRIO 

 

4.4.1 – Descrição pedológica 

 

Uma análise expedita de campo foi efetuada segundo Santos et al. (1995). Esta análise consta 

da caracterização dos perfis do solo utilizando a carta de cores de Munsell além de observações quanto 

à textura, estrutura e atividades biológicas. 

 

 

4.4.2 - Caracterização geotécnica 

 

Para esta caracterização foram realizados os seguintes ensaios:  

 

 Análise granulométrica dos solos: preparados com uso de defloculante seguindo os 

procedimentos descritos nas normas NBR 6457/7181; e para analises granulométricas realizadas sem 

uso do agente dispersor de acordo com a norma NBR 13602. A classificação textural do solo foi feita 

utilizando-se de diagrama triangular;  

 

 Densidade dos grãos, segundo a norma NBR 6508; 

 

 Limites de consistência: limites de liquidez, pelo método de Casagrande, e de 

plasticidade, com uso de placa de vidro esmirralhada, segundo as normas NBR 6459 e NBR 7180, 

respectivamente; 

 

 Porosidade total: segundo a técnica do anel volumétrico (EMBRAPA 1999); 

 

 Estabilidade dos agregados: ensaio foi realizado segundo EMBRAPA (1999). 

Inicialmente, as amostras de solo foram secas ao ar e, posteriormente, passadas na peneira de 4 mm. 

Em seguida, destorroou-se e coletou-se o solo retido na peneira de 2 mm. Com esta amostra retida, 

pesou-se 50 gramas em triplicata. Uma destas porções foi levada para a estufa a 105° C por uma noite 
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para determinação do peso seco, enquanto as outras duas foram umedecidas por capilaridade (Figura 

4.10a) e, por conseguinte, peneiradas num conjunto de peneiras de 2,0 mm, 1,0 mm, 0,5 mm e 0,25 

mm de aberturas consecutivas. Para este peneiramento, as amostras foram colocadas na malha da 

peneira de 2,0mm sobre papel filtro. O conjunto de peneiras foi mergulhado na água durante 4 

minutos, com agitação manual sob água, com 32 oscilações por minuto (Figura 4.10b). Finalizado o 

peneiramento, os agregados de cada peneira foram coletados e deixados secar em estufa para posterior 

cálculo do percentual de agregados estáveis em cada peneira. A estabilidade dos agregados foi 

expressa matematicamente pelo índice: diâmetro médio ponderado (DMP). 

 

    WiXimmDMP ,                                                             (Eq. 4.3) 

 

Onde: 

 

Xi = diâmetro médio de cada fração; 

Wi = massa da fração em relação à massa total; 

 

  

Figura 4.10- (a) Detalhe do umedecimento por capilaridade; (b) Peneiramento feito sob agitação na 

água. 

 

4.5
 
– MONITORAMENTO HIDROLÓGICO 

 

Para o monitoramento dos dados hidrológicos foram contratados monitores para realizar as 

tarefas descritas a seguir: 

a

) 
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 Monitorar as chuvas e vazões dos cursos de água das microbacias. Esse 

monitoramento foi executado todos os dias por pessoas devidamente treinadas, que moram próximo ao 

local de coleta. Nas microbacias CCV, CSV e FAZ, os dados de precipitação foram coletados às 7h da 

manhã e os dados de vazão neste horário e às 17h. Na microbacia UAI, estes dados foram coletados às 

16h, devido à longa distância até o local de monitoramento. 

As falhas nos dados de chuva da microbacia UAI foram preenchidas utilizando a técnica da 

Ponderação Regional. O preenchimento de dados mensais foi feito utilizando as microbacias CCV e 

FAZ e seus respectivos dois anos hidrológicos de dados (Item 4.2). 

 

 Monitorar os lisímetros. Para tal, o monitor retirava os galões e media a quantidade de 

água em provetas e anotava o resultado em planilhas; estas leituras foram feitas duas vezes na semana  

(segundas e quartas feiras) sempre às 17h. 

 

 Monitorar os níveis de água nos poços. Este monitoramento foi realizado através da 

descida da fita métrica do pio pelo interior do PVC. A partir do sinal emitido pelo equipamento, a 

descida é interrompida, é feita a leitura e os dados anotados em planilhas. Estas leituras foram feitas 

duas vezes na semana (segundas e quartas feiras) sempre às 17h. 

 

4.6
 
– TRABALHO CARTOGRÁFICO 

 

Com os dados topográficos e de hidrografia foi feita a delimitação das microbacias e seus 

respectivos mapas hipsométricos e de declividade, além do cálculo dos parâmetros morfométricos, de 

acordo com Villela e Mattos (1975). Para tal, foi utilizado o software ArcGIS 9.1.  

Para melhor visualização da forma do terreno, foi gerado no módulo 3D do ArcView no menu 

do Spatial Analyst, Surface Analysis, o Modelo Digital do Terreno (MDT), a partir de folhas 

topográficas na escala de 1/25.000 com equidistância de 10 m. 

 Com este MDT, os dados de altimetria foram classificados em intervalos de 30 m e agrupados 

em 5 classes de declividade, como sugerido pela EMBRAPA (1999), e adaptado à área. Rosa & Brito 

(2003) salientam que a escolha das classes de declividade é função das características da região e da 

finalidade do mapa. 
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Para uma melhor compreensão do uso do solo, declividade do terreno e cobertura vegetal 

utilizaram-se imagens de satélite, sendo que para a área de Cachoeira do Campo a imagem de maior 

resolução espacial foi retirada da página do Google Earth com acesso livre pela internet, enquanto que 

para a região da APA as imagens utilizadas foram dos satélites Ikonos e Quickbird. 

 

4.7
 
– CRUZAMENTO/INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

A partir dos dados de precipitação e vazão tratados, foram elaborados hietogramas e 

hidrogramas para as microbacias.  

Os dados de vazão das microbacias foram trabalhados para obtenção do coeficiente de 

recessão. A recessão anual foi determinada em hidrogramas semi-logaritmicos, utilizando-se da 

equação de Barnes (Custodio & Llamas 1976) e as recessões diárias anuais foram determinadas 

utilizando-se da técnica “Matching Strip” (Ítem 3.7.1). Para tal, foram empregados também dados 

hidrológicos, monitorados anteriormente por Costa (2005) e Monteiro (2010), conferindo dois anos 

hidrológicos.  

Cabe ressaltar que, nas microbacias FAZ e UAI não se utilizaram dois anos hidrológicos 

completos na obtenção da recessão anual. Na microbacia FAZ, devido a um período longo sem 

monitoramento fluviométrico, a vazão média anual foi calculada apenas com os dados do ano de 

2007/2008. Na microbacia UAI, no ano de 2007/2008 muitos meses não foram monitorados, tendo 

sido empregados somente os dados de 2006/2007. 

Após a definição das curvas de recessão, com a técnica de Barnes, e das curvas de recessão 

mestres (CRM), com a técnica Matching Strip, os coeficientes de recessão foram então calculados com 

a equação 3.13. 

A separação do fluxo de base em hidrogramas das microbacias foi baseada na técnica 

Smoothed Mínima. Esta técnica consiste em calcular os pontos de inflexão (turning points), que 

definem a separação entre o fluxo direto e fluxo de base. A área sob a linha que une os turning points 

define a porção correspondente ao fluxo de base.  

Partindo do princípio que entre dois turning points a vazão aumenta ou diminui linearmente 

(Nathan 1990 in Smakhtin 2001), os valores dos dias intermediários foram calculados 

proporcionalmente, obtendo-se assim o fluxo de base diário. Dividindo-se o fluxo de base médio pelo 

fluxo total médio obteve-se o índice IFB. Este índice é uma relação entre o fluxo de base e a vazão 

total num ano hidrológico. 
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A recarga foi calculada utilizando-se de balanço hídrico e da técnica da Variação do Nível 

d’Água (VNA) (Healy & Cook 2002), além de lisímetros e técnicas auxiliares que avaliam a 

capacidade de infiltração do solo. 

A aplicação da técnica do balanço hídrico requer taxas da evapotranspiração. Para tal, utilizou-

se o software Balasc, fundamentado no modelo de Thornthwaite & Mather (1955). Este software 

requer apenas dados de temperatura média do ar e da pluviometria. 

Como não existem termômetros instalados nas áreas de estudo, foram utilizados, para todas as 

microbacias estudadas, valores de temperatura da estação localizada em Congonhas do Campo, a 870 

metros de altitude, com média de 28 anos (Parzanese 1991).  

Quanto às informações de pluviometria, para as microbacias situadas no CMB, utilizaram-se 

os dados registrados pelo pluviógrafo no ano de 2008. Para as microbacias situadas no Grupo Nova 

Lima, foram utilizados os dados registrados em FAZ e os dados extrapolados para UAI, todos 

referentes ao ano de 2008. A extrapolação foi feita a partir da pluviometria das microbacias FAZ e 

CCV (Item 4.5), já que está se situa entre aquelas. 

Como descrito anteriormente, para a aplicação da técnica de Variação do Nível d’Água na 

estimativa de taxas de recarga de aquíferos, faz-se necessário o conhecimento do coeficiente de 

armazenamento (Sy). Os valores de Sy são normalmente obtidos em campo, como nos testes de 

aquífero. Como não há dados de testes na região, neste trabalho adotaram-se valores de Sy de outros 

autores que trabalharam com a técnica VNA nestes tipos de aquíferos. Desta forma, foram adotados os 

valores de 0,13 para o CMB, como o empregado por (Paiva 2006), e o de 0,05 para o GNL (Ramos & 

Paixão 1995). Os valores empregados são coerentes com os citados na literatura para as texturas de 

solo encontradas em cada microbacia (Bell 1986). Para efeito de comparação, o Sy  foi obtido também 

através da equação 3.16. 

A partir do conhecimento da magnitude da recarga dos aquíferos das regiões estudadas, 

promoveu-se a análise comparativa entre as mesmas visando o estabelecimento da influência de 

propriedades geológicas e de uso e ocupação do solo. 

Para analisar a influência da geologia na infiltração da água no solo, e, consequentemente, na 

recarga dos aquíferos, foi realizada uma análise integrada dos dados físicos obtidos em laboratório e 

em ensaios de campo. 
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CAPÍTULO 5 

CARACTERIZAÇÃO DAS MICROBACIAS 

Neste capítulo encontra-se a caracterização geoambiental das quatro microbacias estudadas. 

As características geoambientais representam os elementos naturais que compõem o meio físico e 

biótico, como geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e aspectos climáticos, os quais são bases 

para o entendimento da estruturação e organização do espaço físico. 

 

5.1 – INFORMAÇÕES GERAIS 

As microbacias monitoradas foram escolhidas em áreas com características geológicas e grau 

de degradação distintos, considerando-se para tal os processos erosivos e a cobertura vegetal, de forma 

a avaliar possíveis comportamentos hidrológicos anômalos. 

 As quatro microbacias instrumentadas e monitoradas localizam-se nas bacias do rio das 

Velhas, estando distribuídas em uma área compreendida entre Ouro Preto e Itabirito, especificamente 

nos distritos de Amarantina e São Bartolomeu, integrantes do primeiro município (Figuras 5.1 e 5.2).  

 

 

Figura 5.1- Mapa de localização das microbacias CCV e CSV. Para localização regional ver Figura 1.1. 
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Figura 5.2- Mapa de localização da microbacias FAZ e UAI. Para localização regional ver Figura 1.1. 

 

O acesso se dá por vias secundárias a partir da rodovia BR356 (OP à Br040), desde o trevo 

Ouro Preto/Mariana até o trevo de acesso à mina de Capanema (Vale), em Cachoeira do Campo. A 

região possui razoável número de estradas vicinais que levam às áreas das microbacias.  

A tabela 5.1 contém a identificação por coordenadas UTM dos locais de instalação dos 

vertedores, além de uma caracterização geral quanto aos fatores escolhidos para a distinção entre as 

microbacias. 

Tabela 5.1- Síntese das características das microbacias monitoradas. 

Micro 

Bacias 

Drenagem 

principal 

Vertedor 

(UTM) 

Geologia 

dominante 

Erosão/Ativida

de antrópica 

Classe de 

degradação 

CCV 
Afluentes 

Córrego 

Maracujá 

7756998N- 

635563E 
Gnaisse e 

Granito 

Com Voçoroca Degradada 

CSV 
7756949N - 

635529E 
Sem Voçoroca Preservada 

FAZ 
Córrego 

Jequiri 

7750844N - 

649597E 

Xistos 

Agro-pastoril Degradada 

UAI 
Córrego 

Cidreira 

7759092N - 

646724E 
Ausente Preservada 
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As microbacias CCV e CSV estão situadas na unidade geológica do CMB, possuem 

características muito semelhantes, se diferenciando pela presença da feição erosiva. A microbacia 

CCV constitui-se em grande parte (cerca de 12%) por uma voçoroca com dígitos bem desenvolvidos, 

responsáveis por contínua produção de sedimentos, embora apresente alguns setores mais estáveis, 

inclusive com a regeneração parcial da vegetação. Por outro lado, a microbacia CSV não apresenta 

erosão por voçorocas, possuindo área de mata preservada (Costa 2005). 

As microbacias situadas na unidade geológica do grupo Nova Lima também possuem 

características semelhantes e se diferenciam pela presença de atividades antrópicas. A microbacia FAZ 

insere-se em uma propriedade particular e se caracteriza por ter extensas áreas destinadas a atividades 

agro-pecuárias, cerca de 23,5% da área total, enquanto que a microbacia UAI está totalmente coberta 

por vegetação nativa sem qualquer atividade antrópica. 

 

5.2 – GEOLOGIA 

5.2.1 - Microbacias no Complexo Metamórfico Bação 

O levantamento das unidades geológicas destas microbacias foi baseado em mapas na escala 

1/10.000, o que permitiu uma caracterização de detalhe das variações geológicas na unidade granítica-

gnaíssica do CMB, como observado na Figura 5.3. As litologias encontradas nestas microbacias foram 

o Gnaisse Praia, na porção nordeste da área, e o Granito Glaura (Ferreira 1999, Franco 1999).  

 

Figura 5.3- Mapa geológico das microbacias CCV e CSV (Modificado de Ferreira 1999, Franco 1999, 

Martins 1999, Martins 2000). 
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 Os gnaisses apresentam evidências de eventos metamórficos e deformacionais, com presença 

de falhas e dobramentos e a ocorrência de veios de quartzo e pegmatitos. Possuem variáveis graus de 

fraturamento e contém quartzo, plagioclásio e microclina como minerais essenciais. A composição 

varia de granítica a granodiorítica e a granulometria comumente de fina a média.  

Os granitos, de modo geral, são interpretados como rochas mais recentes, intrusivas nos 

gnaisses. Apresentam granulometria fina a grossa, em geral, mineralogia com presença de quartzo, 

feldspato, biotita e muscovita, e no caso do Granito Glaura distingue-se também o ortopiroxênio. 

Os granitos e gnaisses em geral apresentam baixa porosidade primária, baixa capacidade de 

infiltração e certa facilidade em transmitir água devido à presença de fraturas. Em contrapartida, o 

espesso perfil de intemperismo, comum na área, favorece o armazenamento, essencial à recarga do 

aquífero fissural subjacente. 

 

5.2.2 – Microbacias no Grupo Nova Lima 

O levantamento das unidades geológicas das microbacias do Grupo Nova Lima foi baseado 

em mapas na escala 1/25000 (USGS/DNPM 1969) (Figura 5.4). 

 

 

Figura 5.4- Mapas geológicos das microbacias FAZ e UAI (Modificado de Dorr 1969). 
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Este grupo é definido como uma sucessão de micaxistos e filitos com lentes e intercalações de 

formações ferríferas fácies carbonato, quartzo-xistos, quartzo-filitos, quartzitos impuros, 

metaconglomerados e rochas metavulcânicas. Estas unidades correspondem a uma sucessão geológica 

que tem rochas metassedimentares clásticas marinhas no topo (Dorr 1969, Alkmim & Marshak 1998). 

Detalhando as unidades citadas acima, Ladeira & Viveiros (1984) dividem este grupo em três 

unidades: a basal, constituído por rochas ultramáficas e máficas, intercaladas com formações ferríferas 

do tipo Algoma, correspondente ao Grupo Quebra Osso de Schorscher (1978); a unidade 

intermediária, metassedimentar química, representada pelas formações Lapa Seca e Raposos, 

constituída de xistos carbonáticos, metacherts, formação ferrífera bandada e filitos intercalados; 

unidade superior, metassedimentar clástica, constituída de metaconglomerados, quartzitos, quartzo-

xistos e filitos. 

Na unidade intermediária, ocorrem quartzitos claros, finos e sericíticos, correlacionáveis 

litologicamente aos da Formação Moeda, Grupo Caraça, Supergrupo Minas. Sua espessura é variável, 

indo desde poucos metros até 1.200 metros a oeste do QF (Grandchamp et al. 1985). 

Na microbacia UAI há uma unidade diferenciada denominada metagrauvaca félsica (Figura 

5.4), representada por rochas metassedimentares com maior teor de argila devido à presença da 

caulinita (Dorr 1969).  

 

5.3 – GEOMORFOLOGIA  

Para auxiliar o reconhecimento geomorfológico de cada microbacia, foram determinados 

alguns índices morfométricos e construído o mapa de declividade. Os intervalos adotados para a 

elaboração do mapa de declividade encontram-se na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2- Intervalos das classes de declividade adotados. 

Declividade (%) Discriminação 

0 – 3 Relevo plano 

3 – 8 Relevo suave ondulado 

8 – 12 Relevo moderadamente ondulado 

12 – 20 Relevo ondulado 

> 20 Relevo fortemente ondulado 
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As microbacias CCV e CSV se encontram, medianamente, a 960 metros de altitude, com 

desnivelamento de 60 metros para a microbacia CSV e de 100 metros para CCV (Figura 5.5). 

 

Observa-se que estas microbacias apresentam cerca de 41,0% de suas áreas com declividades 

entre 3,0-8,0%, correspondendo a relevo suave ondulado a moderadamente ondulado (Figura 5.6). 

Nesta conformação geomorfológica predominam os latossolos, com regolitos espessos e saprolito 

profundo, apresentando intensa atuação do intemperismo químico, como descrito por Figueiredo et al. 

(2004).  

 

 

 

Figura 5.5- Mapa hipsométrico das microbacias CCV e CSV. 

 

A microbacia FAZ se encontra a aproximadamente 1190 metros de altitude, com 

desnivelamento de 100 metros. Apresenta mais de 43,0% de sua área com declividade entre 12,0-

20,0%, correspondendo a relevo moderadamente ondulado a ondulado (Figuras 5.7 e 5.8). 
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Figura 5.6- Mapa de declividade das microbacias CCV e CSV. 

 

 

 

Figura 5.7- Mapa hipsométrico da microbacia FAZ. 
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Figura 5.8- Mapa de declividade da microbacia FAZ. 

 

A microbacia UAI está situada a 1195 metros de altitude, com desnivelamento de 230 metros. 

Apresenta cerca de 51,0% de sua área com declividade entre 12,0-20,0%, correspondendo a relevo 

ondulado (Figuras 5.9 e 5.10).  

 

 

Figura 5.9- Mapa hipsométrico da microbacia UAI. 
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Figura 5.10- Mapa de declividade da microbacia UAI. 

 

Os dados de declividade configuram um quadro de favorecimento do escoamento superficial 

nas microbacias situadas no Grupo Nova Lima. 

Os índices morfométricos (área, perímetro e largura média) foram obtidos por meio de 

recursos do software ArcView, a partir do arquivo digital dos mapas topográficos na escala 1/25.000 

das microbacias (Tabela 5.3). 

Analisando os dados, observa-se que os valores do slope index encontrados nas microbacias 

situadas no CMB são condizentes com os domínios geomorfológicos propostos por Bacellar (2000), 

caracterizados pela presença de colinas e morrotes, com certa proporção de planícies de inundação.  

O índice de compacidade (Kc) indica uma tendência a enchentes nas microbacias CSV e FAZ 

por seus valores estarem próximo à unidade. Em FAZ esta tendência é acentuada pelo alto valor do 

fator de forma. Nas microbacias CCV e UAI, o Kc indica formas mais alongadas e menos estreitas.  
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Tabela 5.3- Índices morfométricos para cada microbacia em estudo.  

Microbacias CCV CSV FAZ UAI 

Área (Km
2
) - A 0,57 0,15 0,23 1,02 

Perímetro (Km) - P 3,4 1,5 2,2 4,1 

Largura Média (m) - l 625,7 290,0 638,3 772,1 

∆ Elevação(m) - H 100 60 100 230 

Slope index 119,0 104,7 152,5 227,7 

Kc 1,26 1,07 1,04 1,14 

Kf 0,69 0,56 1,17 0,58 

Declividade Média (%) 8,0 8,0 12,0 12,5 

 

5.4 – SOLOS 

 

Como explicado no capítulo anterior, foram coletadas amostras de solo deformadas, para a 

realização dos seguintes ensaios: análise granulométrica, densidade dos grãos e limites de 

consistência; e indeformadas, para o ensaio de porosidade total.  

As amostras foram coletadas nos seguintes pontos: onde foram realizados ensaios com 

infiltrômetros de anéis concêntricos (I), nas trincheiras abertas para a instalação dos lisímetros (L) e ao 

longo dos furos de sondagem a trado (Pt). 

Foram executados ensaios com infiltrômetro e permeâmetro em vertentes representativas das 

microbacias situadas no CMB e Grupo Nova Lima.  

Nestas vertentes foram realizados ensaios de infiltração em pontos da baixa e média encosta, 

escolhidos de forma a avaliar a influência dos usos do solo no processo de infiltração.  
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5.4.1 – Descrição Pedológica 

 

Como descrito anteriormente, os lisímetros foram instalados nas microbacias CCV e FAZ. 

Para tal, foram abertas trincheiras de 1,5 metros de profundidade onde foram feitas as respectivas 

descrições pedológicas (Figuras 5.11 e 5.12). 

No CMB (microbacia CCV) predominam Latossolos (Figura 5.11), e na microbacia FAZ 

predominam Cambissolos (Figura 5.12). 

As análises expeditas de campo, nos perfis acima das gavetas onde foram instalados os 

lisímetros, a partir de descrições táctil-visuais (Santos et al. 1995), estão descritas a seguir (Tabelas 

5.4 e 5.5 e Figuras 5.11 e 5.12). 

 

Perfil: L1 Cor Textura Observações 

 

10YR 6/6 

Marrom 

Amarelado 

Argila-

arenosa 

Horizonte A - 40 cm de 

espessura; adensado; estrutura 

granular; porosidade média; 

sem transição clara entre 

horizontes; ligeiramente duro, 

friável e plástico; concreções 

de tamanho pequeno e 

frequentes; relativa atividade 

biológica. 

10YR 4/6 

Marrom 

Amarelado 

escuro 

Argila-

arenosa 

Horizonte Bw - ˃110 cm de 

espessura; estrutura fraca 

pequena granular; baixa 

porosidade; macio, friável e 

plástico; concreções de 

tamanhos pequenos e pouco 

frequentes; presença de raízes. 

Figura 5.11- Descrição do perfil onde foi instalado o lisímetro 1, microbacia CCV. 

 

 

H

Bw 

H

A 

HA 

HBw 
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Tabela 5.4- Descrição do perfil onde foi instalado o lisímetro 2, microbacia CCV. 

Lisímetro 2 Cor Textura Observações 

H
o

ri
zo

n
te

 A
 

(4
0

 c
m

) 

7,5YR 4/6 

Marrom 

Escuro 

Argila- 

arenosa 

Estrutura medianamente granular, com grãos pequenos a 

grandes; porosidade elevada; macio, friável e plástico; com 

transição abrupta e plana entre os horizontes A e A/B; 

intensa atividade biológica; abundância de raízes. 

H
o

ri
zo

n
te

 A
/B

 

(5
0

 c
m

) 

5YR 5/8 

Vermelho 

amarelado 

Argila-

arenosa 

Pouco mosqueado (10YR 7/8 - Amarelo); estrutura 

medianamente granular, com grãos pequenos; porosidade 

elevada; macio, friável, plástico e pegajoso; com transição 

brusca e ondulada entre os horizontes A/B e Bw; moderada 

atividade biológica; abundância de raízes. 

H
o

ri
zo

n
te

 B
w

  
  

 

(˃
9

0
 c

m
) 

5YR 7/4 

Rosado 
Argilosa 

Estrutura laminar; baixa porosidade; macio, muito friável, 

plástico e pegajoso; presença moderada de raízes; presença 

de seixos grandes, característico de material coluvionar. 

 

Tabela 5.5- Descrição do perfil onde foi instalado o lisímetro 3, microbacia FAZ. 

Lisímetro3 Cor Textura Observações 

H
o

ri
zo

n
te

 A
 (

2
0

 c
m

) 

5YR 3/4 

Marrom 

avermelhado 

escuro 

Argilosa 

Estrutura granular, com grãos pequenos a grandes; 

porosidade elevada; solo com fissuras, duro, firme e 

ligeiramente plástico; com transição gradual e ondulada 

entre os horizontes A e Bi; baixa atividade biológica, com 

poucas raízes. 

H
o

ri
zo

n
te

 B
 (

9
0
 c

m
) 

2,5YR 5/4 

Vermelho 

vermelhado 

Silte-

argilosa 

Estrutura granular; porosidade elevada, com poros 

grandes; solo com fissuras, duro, firme e ligeiramente 

plástico; com transição gradual e ondulada entre os 

horizontes B e C; baixa atividade biológica, com poucas 

raízes; presença de seixos. 

H
o

ri
zo

n
te

 C
  

  
  

  

(˃
4

0
 c

m
) 

10YR 5/8 

Marrom 

amarelado 

Silte-

argilosa 

Estrutura granular, com grãos pequenos; baixa porosidade; 

solo com fissuras, macio, muito friável e não plástico; 

baixa atividade biológica; presença de seixos e 

biocavidades (Figura 5.13). 
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Figura 5.12- Descrição do perfil onde foi instalado o lisímetro 4, microbacia FAZ. 

Perfil: L4 Cor Textura Observações 

 

10R 3/6 

Vermelho 

escuro 

Argilosa 

 

Horizonte A – 10cm de 

espessura;estrutura granular, 

com grãos pequenos a 

grandes;porosidade elevada; 

solo com fissuras, duro, firme 

e ligeiramente plástico; com  

transição gradual e ondulada 

entre os horizontes A e Bi; 

elevada atividade biológica, 

com presença de 

biocavidades e seixos. 

2,5YR 4/8 

Vermelho 

Argilosa 

 

Horizonte Bi – ˃140 cm de 

espessura; estrutura granular, 

com grãos pequenos a 

grandes; porosidade elevada; 

solo com fissuras, duro, firme 

e ligeiramente plástico; 

elevada atividade biológica, 

com presença de 

biocavidades e seixos 

quartzosos. 

 

 

 

H

A 
HA 

HBi 
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Figura 5.13- Detalhe das biocavidades encontradas no horizonte Bi do perfil L4. 

 

 

5.4.2 – Caracterização Geotécnica  

 

a) Análise Granulométrica com Defloculante 

 

Com o intuito de caracterizar os solos em termos de textura, foram realizados ensaios 

granulométricos. Esse parâmetro é fundamental, visto que o tamanho das partículas influência a 

infiltração da água no solo. 

Os resultados das análises granulométricas realizadas nos horizontes A e B dos solos das 

microbacias situadas no CMB e no Grupo Nova Lima confirmaram predominância de textura argilo-

arenosa e argilosa, respectivamente (Figura 5.14). Estes resultados indicaram a predominância da 

fração areia no horizonte A dos solos do CMB (Tabela 5.6).  

A razão silte/argila é empregada nas ciências do solo para averiguar o grau de 

desenvolvimento dos solos, pois quando estes se situam sob mesmas condições litológicas, climáticas 

e geomorfológicas, quanto menor a razão, mais intemperizado (Resende et al. 1995). 

Os solos amostrados do CMB e Grupo Nova Lima apresentaram relação silte/argila entre 0,1 a 

0,9 e 0,4 a 1,7, respectivamente, indicando que os solos do CMB tendem a serem mais evoluídos.  
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Figura 5.14- Curvas granulométricas de solos dos horizontes A (HA) e B (HB) do CMB e Grupo Nova 

Lima. 
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Tabela 5.6- Resultado da caracterização dos solos amostrados a partir de ensaios granulométricos com 

defloculante. 

 Amostra Prof 
(m) 

Horiz
onte 

Areia 
(%) 

Silte 
(%) 

Argila 
(%) 

Silte/ 
Argila Textura δ   

(g/cm
3
) 

C
o

m
p

le
x

o
 M

et
am

ó
rf

ic
o

 B
aç

ão
 

ICVb 0,10 A 52,3 5,8 41,4 0,14 Argila-arenosa 2,56 

ICVb 0,30 A 40,8 27,0 32,0 0,84 Argila-arenosa 2,79 

ISVb 0,30 A 41,3 18,1 40,0 0,45 Argila-arenosa 2,59 

ISVm 0,30 A 41,9 20,5 37,0 0,55 Argila-arenosa 2,61 

Pt 0,30 A 37,3 4,7 58,0 0,08 Argilosa 2,62 

Pt 1,00 B 41,6 14,1 43,7 0,32 Argilosa 2,58 

Pt 2,00 B 42,4 14,1 43,2 0,33 Argilosa 2,58 

Pt 3,00 B 44,2 5,8 50,0 0,12 Argilosa 2,57 

Pt 3,50 B 51,0 10,7 38,3 0,28 Argila-arenosa 2,58 

Pt 4,50 B 42,8 19,0 38,1 0,50 Argila-arenosa 2,62 

L1 0,20 A 51,5 13,5 35,0 0,39 Argila-arenosa 2,56 

L1 0,50 B 47,0 12,5 40,0 0,31 Argila-arenosa 2,57 

L2 0,20 A 46,4 13,0 40,0 0,33 Argila-arenosa 2,58 

L2 0,50 B 49,9 22,7 27,3 0,83 Argila-arenosa 2,60 

L2 1,00 B 31,8 8,0 60,0 0,13 Argilosa 2,62 

G
ru

p
o
 N

o
v

a 
L

im
a 

IFb 0,10 A 40,0 24,8 33,0 0,75 Argilosa 2,59 

IFm 0,10 A 31,0 33,9 32,0 1,06 Argilosa 2,53 

IUb 0,30 A 25,9 32,7 36,2 0,90 Argilosa 2,65 

IUb 0,30 A 28,1 35,6 31,3 1,14 Argilosa 2,67 

Pt 0,20 A 24,5 31,2 41,4 0,75 Argilosa 2,75 

Pt 1,00 B 26,0 33,3 37,8 0,88 Argilosa 2,74 

Pt 2,00 B 31,7 42,7 25,5 1,67 Franco siltoso 2,74 

Pt 5,00 B 32,9 38,2 27,8 1,37 Franco siltoso 2,88 

L3 0,30 A 33,6 18,3 46,0 0,40 Argilosa 2,61 

L3 0,80 B 19,4 24,0 54,5 0,44 Argilosa 2,68 

L4 0,20 A 32,3 25,9 39,6 0,65 Argilosa 2,52 

L4 0,80 B 29,9 35,9 32,0 1,12 Argilosa 2,58 

Amostras coletadas em: L1/2: em solos, exposto à rotação de culturas e sob densa vegetação, respectivamente; 

L3/4: em solos, exposto a incêndios constantes para plantação de cana de açúcar ou pastagem e com vegetação 

baixa (gramíneas e arbustos), respectivamente; Pt: nas microbacias CCV e FAZ; IFb/m/ IUb: nas microbacias FAZ 

e UAI, respectivamente, na baixa e/ou média encosta; ICVb/ ISVb/m: nas microbacias CCV e CSV, 

respectivamente, na baixa e/ou média encosta. δ - Densidade dos grãos; 
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b) Análise Granulométrica sem Defloculante 

 

Os ensaios sem o uso dessa substância representam melhor a realidade de campo de solos 

tropicais, pois não provocam com tanta intensidade a dispersão das partículas do solo.  

Comparando-se as curvas granulométricas, com e sem defloculante, para uma mesma amostra 

(Figura 5.15), observa-se uma diferença significativa entre as frações de silte e argila. A classificação 

obtida neste exemplo foi argilosa, para ensaio com defloculante, e arenosa, para ensaio sem o uso de 

defloculante. 

 

Figura 5.15- Exemplo de curvas granulométricas com e sem defloculante – Pt 0,30m (CMB) e F 0,30m 

(Gr. Nova Lima). 

 

Conforme descrito na literatura, sem o uso de defloculante, a textura dos horizontes 

amostrados é, predominantemente, arenosa (Figura 5.16), desprovida da fração argila (Tabela 5.7). 

Isso confirma a agregação natural existente nos horizontes superficiais (A e B) dos solos do CMB e 

Grupo Nova Lima, produzindo uma estrutura macroagregada. 

Observa-se na tabela supracitada que os solos do Grupo Nova Lima apresentaram um teor de 

silte bem mais elevado que os do CMB. Este resultado já era esperado, pois estes solos apresentaram 

as maiores relações silte/argila nos dois horizontes amostrados (Tabela 5.6). 
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Figura 5.16- Curvas granulométricas de solos dos horizontes A (HA) e B (HB) do CMB e Grupo Nova 

Lima obtidas sem defloculante. 
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Tabela 5.7- Análise granulométrica sem defloculante. 

 Amostras Prof. (m) Areia (%) Silte (%) Argila (%) Textura 

C
o

m
p

le
x

o
 M

et
am

ó
rf

ic
o

 B
aç

ão
 

ICVb 0,10 79,7 14,1 5,7 Arenosa 

ICVb 0,30 79,7 14,1 5,7 Arenosa 

Pt 0,30 76,0 19,7 4,3 Arenosa 

Pt 1,00 73,6 21,5 4,3 Arenosa 

Pt 2,00 73,9 21,5 4,3 Arenosa 

Pt 3,00 74,0 21,2 4,8 Arenosa 

Pt 3,50 77,7 18,0 4,3 Arenosa 

Pt 4,50 58,9 36,7 4,3 Arenosa 

L1 0,20 76,6 18,8 4,2 Arenosa 

L1 0,50 79,5 15,8 4,2 Arenosa 

L2 0,20 77,6 19,3 2,5 Arenosa 

L2 0,50 64,0 31,4 4,5 Arenosa 

L2 1,00 70,3 25,3 4,2 Arenosa 

 

G
ru

p
o

 N
o
v

a 
L

im
a 

IFb 0,10 61,5 30,7 5,6 Arenosa 

IFm 0,10 60,7 30,2 6,0 Arenosa 

Pt 0,20 49,9 43,2 4,0 Franco arenoso 

Pt 1,00 48,2 44,4 4,5 Franco arenoso 

Pt 2,00 40,9 52,2 6,8 Siltosa 

Pt 5,00 44,9 48,0 6,0 Franco arenoso 

L3 0,30 72,4 21,2 4,3 Arenosa 

L3 0,80 48,9 44,0 5,0 Franco arenoso 

L4 0,20 54,3 39,5 4,0 Arenosa 

L4 0,80 52,8 40,0 5,0 Arenosa 

 

 

 

 

 



Freitas, S. M. A. C., 2010 Quantificação da Infiltração e da Recarga de Aquíferos do Alto do 

c) Porosidade total 

 

A porosidade total nos solos originados dos granitos e gnaisses é aparentemente maior que nos 

solos do Grupo Nova Lima (Tabela 5.8).  

Quanto à influência da vegetação e do uso e manejo do terreno na magnitude desta 

propriedade do solo, não é possível extrair conclusões precisas; constatou-se apenas que as áreas com 

vegetação (L2 e L4) ocasionaram uma maior porosidade, principalmente nas camadas mais 

superficiais. 

 

Tabela 5.8- Resultados dos ensaios de porosidade total. 

 Amostras Prof. (m) Porosidade (%) 

C
M

B
 

L1 0,20 43,9 

L1 0,50 48,8 

L2 0,20 50,9 

L2 0,50 50,8 

L2 1,00 49,0 

G
ru

p
o

 N
o
v

a 

L
im

a 

L3 0,30 40,2 

L3 0,80 39,8 

L4 0,30 42,7 

L4 0,80 41,9 

 

d) Limites de Consistência 

 

Como a maioria das amostras apresentou um alto teor de areia (ensaio granulométrico com 

defloculante), não foi possível a realização dos ensaios de consistência, o que as caracterizou como 

não plásticas (NP), independente da área de estudo.  

Entretanto, cabe observar que muitas amostras entre as 20 ensaiadas, apresentaram o limite de 

liquidez, porém, estes resultados foram descartados à medida que não se obtinha o limite de 

plasticidade, necessário ao cálculo do índice de plasticidade. 

O índice de plasticidade foi obtido em apenas duas amostras coletadas na microbacia CCV, a 

saber, Pt e L2, respectivamente, nos horizontes A e B2; que apresentaram um teor elevado de argila, 
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cerca de 60%. Já as amostras de solo coletadas no Grupo Nova Lima apresentaram resultados 

condizentes com os elevados teores de silte encontrados, sendo que, em apenas uma amostra (L3) foi 

possível calcular o índice de plasticidade (Tabela 5.9). 

 

 

Tabela 5.9- Resultados dos ensaios de consistência. 

Amostras Prof. (m) LL (%) LP (%) IP (%) 

Pt 0,30 13,04 2,97 10,07 

L2 1,00 15,03 1,20 13,83 

L3 0,80 46,80 39,60 7,20 

 

 

5.4.3 – Estabilidade dos Agregados  

 

Visando avaliar o grau de infiltração, foram realizados ensaios de estabilidade de agregados. 

Os resultados são representados pelo Diâmetro Médio Ponderado (DMP) das partículas de solo, de 

acordo com a equação 4.3. 

 

Verificou-se que as amostras coletadas durante sondagens para instalação dos INA’s 

apresentaram diminuição acentuada no diâmetro médio dos agregados. Este dado indica que a 

sondagem afetou a estabilidade dos agregados, reduzindo-a, provavelmente devido à deformação 

gerada no solo. Assim, os resultados destas amostras não foram representados nos gráficos que se 

seguem para não induzir a interpretações errôneas. 

 

De maneira geral, os solos do Grupo Nova Lima apresentaram valores maiores de DMP do 

que os solos do Complexo Metamórfico Bação (Figura 5.17), apesar de não corresponder a totalidade 

dos ensaios. 
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Figura 5.17- Variação dos diâmetros médios ponderados dos agregados com a profundidade e em 

unidades geológicas distintas. 

 

Para compreender melhor os fatores relacionados com a estabilidade dos agregados dos solos 

foi feito o cruzamento do DMP com os teores de silte e argila, obtidos com e sem o uso de 

defloculante. Entretanto, as correlações com os teores de silte e argila sem uso de defloculante não 

foram boas, independente da unidade geológica. 

 

Quando analisados os dados obtidos com uso de defloculante, observa-se uma relação inversa 

entre o DMP e a relação silte/argila, ou com o teor de silte nos solos do Grupo Nova Lima. As relações 

acima, contudo, não foram observadas nos solos do CMB. 

 

No intuito de observar a faixa granulométrica predominante dos agregados foram 

representadas as curvas granulométricas dos solos obtidas com o ensaio de estabilidade dos agregados 

(Figura 5.18). 

Os gráficos traduzem a predominância das frações mais grossas nos solos do CMB. Nestes 

solos, o teor pronunciado de areia já tinha sido relatado em itens anteriores, o que de fato induziria a 

uma menor estabilidade dos agregados, tendo em vista que esta granulometria não tem função 

agregadora, mais comumente associada à argila.  
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Figura 5.18- Curvas granulométricas dos solos do CMB e Grupo Nova Lima obtidas a partir dos 

ensaios de estabilidade dos agregados. 

 

5.5 – USO E OCUPAÇÃO 

 

As microbacias foram delimitadas sob a imagem de satélites. Foi possível observar que na 

microbacia CSV a mata ciliar está preservada em 14,7 m
2
,  e no seu entorno há mata degradada com 

vegetação rasteira composta principalmente por gramíneas. A cabeceira de drenagem mais ao norte 

situa-se em feição que parece ser uma paleo voçoroca. 

Há de se ressaltar que a microbacia CSV foi considerada mais preservada não por possuir 

vegetação nativa e sim por possuir áreas de pastagem que não são usadas para tal há anos.  

Já na microbacia contígua, CCV, há remanescentes de mata preservada, aproximadamente 6% 

da área,
 
trechos com atividade agrária (baixa encosta) e pastagem e parte da mata ciliar preservada, 

além de uma imensa voçoroca nas suas cabeceiras (Figura 5.19). Esta voçoroca, 68,1 m
2 

de área, 

ocupa aproximadamente 12% desta microbacia.  
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Figura 5.19- Imagem de satélite das microbacias CCV e CSV retirada do Google Earth.  

 

 

A microbacia UAI está situada na Floresta Estadual do Uaimií, como descrito anteriormente, 

uma floresta estacional semidecidual (Figura 5.20). Neste ambiente, a vegetação é densa e 

permanentemente verde, com árvores de folhas grandes e lisas, muitas bromélias, cipós, samambaias, 

orquídeas e liquens.  
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Figura 5.20- Imagem de satélite da microbacia UAI, retirada do Google Earth.  

 

A microbacia FAZ, inserida na APA Cachoeira das Andorinhas, situa-se em uma propriedade 

privada com áreas para cultivo e pastagem. A vegetação é diversificada, em consonância com as 

condições fisiográficas, sendo a maior extensão ocupada por campos rupestres e a menor ocupada por 

porções de mata. Possui 54,000 m
2
 ocupados por áreas de pastagem degradadas correspondendo cerca 

de 23,5% da área (Figura 5.21). 

Nesta microbacia, a margem esquerda dos canais de drenagem ora estão descobertos, ou seja, 

sem mata ciliar, ora com gramíneas para pastagem, já a margem direita, em sua maioria, está coberta 

por vegetação de médio porte.  
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Figura 5.21- Imagem de satélite da microbacia FAZ, retirada do Google Earth. 
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CAPÍTULO 6 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são apresentados, já devidamente tratados, os dados do monitoramento 

fluviométrico e pluviométrico das microbacias, assim como a avaliação da recarga dos aquíferos, 

seguidos de uma sucinta discussão dos dados.  

 

6.1 – ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

 

A análise dos dados hidrológicos foi feita considerando todas microbacias com seus 

respectivos períodos de monitoramento. Assim, nas microbacias CCV, CSV e FAZ adotou-se um ano 

hidrológico completo, compreendido entre 01/12/2007 e 31/11/2008. Entretanto, devido à 

descontinuidade do monitoramento (24/9/2007 a 19/4/2008), na microbacia UAI foi feita a 

extrapolação dos dados pluviométricos (ver item 4.5) para o ano hidrológico supracitado.  

A descontinuidade do monitoramento se deu pela dificuldade de encontrar monitores que 

residam próximos às áreas monitoradas ou dispostos a fazer o trajeto necessário a tarefa supracitada. 

 

 

6.1.1 – Dados pluviométricos 

 

Na microbacia CCV foi instalado, além de um pluviômetro, um pluviógrafo. A análise de 

correlação entre os dados medidos por estes dois equipamentos (Figura 6.1) se apresentou boa (R
2
 = 

0,993). 
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Figura 6.1- Correlação entre o pluviômetro e o pluvíografo. 

 

 

 

Os valores mais elevados de chuva obtidos com uso do pluviômetro (Figura 6.2) podem ser 

atribuídos a erros de leitura do mesmo e a eventual influência da resolução do pluviógrafo.   

 

 

Figura 6.2- Dados de chuva obtidos com uso de pluviômetro e pluviógrafo instalados na microbacia 

CCV. 
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A tabela 6.1 apresenta os dados de chuva mensais e anuais registrados nas microbacias CCV e 

FAZ, além dos dados extrapolados para a microbacia UAI. 

 

O total anual observado nas microbacias durante o ano hidrológico em estudo foi de 1531,3 

mm na CCV/CSV, 1609,0 mm na FAZ e 1765,1 mm na UAI, todos utilizando pluviômetros.  

 

No hietograma com a altura pluviométrica mensal (Figura 6.3), observa-se um regime de 

chuvas semelhante nas microbacias, com período chuvoso de setembro a abril, e o de estiagem de 

maio a agosto. 

 

 

 

Tabela 6.1- Dados de chuva registrados pelos pluviômetros e pluviógrafo ao longo do ano hidrológico 

em estudo (01/12/2007 a 31/11/2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dados obtidos com pluviógrafo 

 

 CCV/CSV UAI FAZ 

Mês/Ano P (mm) P*(mm) P (mm) P (mm) 

Dez/07 261,2 226,6 293,0 258,3 

Jan/08 279,6 269,4 344,3 338,0 

Fev/08 260,1 227,4 290,7 255,0 

Mar/08 195,4 176,4 209,0 172,8 

Abr/08 105,8 96,2 124,4 116,0 

Mai/08 0,0 2,6 1,85 3,7 

Jun/08 6,2 8,6 7,15 6,7 

Jul/08 0,0 1,6 0,0 0,0 

Ago/08 41,1 33,4 42,1 32,7 

Set/08 80,7 90,6 109,8 118,3 

Out/08 57,8 53,8 74,1 75,7 

Nov/08 243,5 217,2 268,8 232,0 

Total 1531,3 1403,2 1765,1 1609,0 



Freitas, S. M. A. C., 2010 Quantificação da Infiltração e da Recarga de Aquíferos do Alto do 

 

Figura 6.3- Hietograma com precipitação mensal de cada microbacia registrada em pluviômetros.  

 

Observa-se que, o total anual precipitado nas microbacias FAZ e UAI foi relativamente maior 

que nas microbacias CCV/CSV, situadas no CMB (Tabela 6.1), o que se justifica pela sua localização 

em domínio regionalmente mais elevado  (Supergrupo Rio das Velhas), nas proximidades de serras 

sustentadas por unidades do Supergrupo Minas, onde há forte incidência de chuvas orográficas. 

Os totais anuais precipitados ficaram próximos aos valores de referencia, de 1.354,0 mm para 

a área do CMB (Costa & Bacellar 2006) e 1625,0 mm para a APA Cachoeira das Andorinhas (Pedralli 

et al. 2001, UFV/IEF 2005b), onde estão situadas as microbacias FAZ e UAI (item 2.4). 

 

 

6.1.2 - Evapotranspiração  

 

Para o cálculo da evapotranspiração empregou-se o valor de 100 mm para a Capacidade de 

Água Disponível (CAD), valor comumente adotado para o armazenamento máximo dos solos do 

sudeste brasileiro (Valente & Gomes 2005). A evapotranspiração real resultante, calculada com o 

método de Thornthwaite & Mather (1955), para as microbacias CCV/CSV foi de 796,2 mm/ano 

(Tabela 6.2) e para as microbacias FAZ e UAI foi, respectivamente, de 806,7 e 812,1 mm/ano. Estes 

resultados estão compatíveis com o apresentado por Amorin et al. (1999) para a área do CMB, 963,0 

mm/ano. 
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Há de se destacar que a evapotranspiração foi calculada para efeito de comparação entre as 

microbacias, empregando-se dados de chuva coletados em pluviômetros. Além do mais, adotou-se um 

regime anual de temperaturas uniforme e de outra região, Congonhas do Campo – MG, 

topograficamente mais baixa (item 4.7), quando comparada com as altitudes médias das microbacias 

situadas no CMB e Grupo Nova Lima, respectivamente, 960 e 1195 metros.  É possível que a ETR 

seja muito diferente, sobretudo na microbacia UAI, que se encontra coberta por vegetação.  

Como se sabe, a evapotranspiração potencial (ETP), por não considerar as variações de 

armazenamento de água no solo durante o ano, é maior que a evapotranspiração real (ETR). Ao 

comparar a evapotranspiração e a precipitação anual nas microbacias CCV/CSV, observa-se que há 

um déficit hídrico entre os meses de maio a agosto de 2008 (Figura 6.4) para todas as microbacias 

estudadas. 

 

 

Tabela 6.2- Resultados obtidos com o método de Thornthwaite & Mather (1955) nas microbacias 

CCV/CSV. 

Tempo 

(Mês) 

Tempe-

ratura 

°C 

Precipitação 

(mm) 

ETP 

(mm) 

Armaze-

namento 

(mm) 

ETR 

(mm) 

Deficiência 

Hídrica 

(mm) 

Excedente 

Hídrico 

(mm) 

Jan 21,8 279,6 100,1 100,0 100,1 0,0 161,1 

Fev 21,9 260,1 92,1 100,0 92,2 0,0 187,5 

Mar 21,3 195,4 92,8 100,0 92,8 0,0 167,2 

Abr 19,6 105,8 72,1 100,0 72,1 0,0 123,3 

Mai 17,6 0,0 57,0 100,0 57,0 0,0 48,8 

Jun 16,0 6,2 43,8 64,6 35,4 8,3 0,0 

Jul 15,6 0,0 42,6 44,8 25,9 16,7 0,0 

Ago 17,0 41,1 52,2 26,6 18,2 33,9 0,0 

Set 18,9 80,7 65,7 20,8 46,9 18,8 0,0 

Out 20,1 57,8 80,9 20,8 80,7 0,2 0,0 

Nov 20,7 243,5 87,0 15,5 63,1 23,9 0,0 

Dez 21,1 261,2 96,3 100,0 96,3 0,0 62,8 

Totais - 1531,3 882,5 811,0 796,2 86,3 735,1 
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Figura 6.4- Dados de pluviometria e evapotranspiração obtidos para a microbacia CCV (CMB). 

 

6.1.3 – Dados Fluviométricos 

As vazões obtidas no vertedor e com a técnica volumétrica foram comparadas em todas as 

microbacias (Figura 6.5). Considerando-se que a técnica volumétrica apresenta maior acurácia para 

pequenas vazões (Rantz 1982), os dados obtidos no vertedor foram então corrigidos segundo as 

equações de correlação encontradas (Tabela 6.3). 

 

 

Figura 6.5- Correlação dos dados de vazão obtidos no vertedor e com a técnica volumétrica, para as 

microbacias. 
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Tabela 6.3- Equação de correlação entre as vazões obtidas pelo vertedor e a técnica volumétrica nas 

microbacias em estudo. 

Microbacia Equação de correlação R
2
 

CCV Y = 0,8857x + 0,291 0,99 

CSV Y = 0,8465x + 0,359 0,99 

FAZ Y = 1,2681x – 0,692 0,93 

UAI Y = 0,953x + 0,187 0,91 

 

 

Com os dados de vazão, devidamente tratados e calibrados, foram calculadas médias diárias e 

totais anuais (m
3
/s), utilizadas na separação do fluxo de base e determinação de índices, tais como: 

coeficiente de recessão, fluxo de base específico e IFB.  

 

Sabe-se que, a vazão em um local é altamente dependente da sua área de drenagem. Assim, a 

vazão específica (m
3
/s/km

2
) é um indicador mais adequado para avaliar e comparar a capacidade das 

microbacias em gerar vazão em seus rios. 

 

Ressalta-se que para as microbacias CCV, CSV e FAZ, o período amostrado corresponde ao 

ano hidrológico em questão, e na microbacia UAI apenas ao período continuamente monitorado 

(outubro 2007 a abril 2008).  

 

Nos hidrogramas construídos a partir da vazão específica diária (Figura 6.6), nota-se que o 

período de maio a setembro coincide aproximadamente com a recessão. Fica claro também que a 

vazão específica é maior na microbacia FAZ, seguida pela microbacia CSV. No CMB, observa-se que 

a microbacia preservada (CSV) tem vazAO média maior que a microbacia erodida por voçorocas 

(CCV). Costa (2005) relata o efeito deletério das voçorocas no regime hídrico de microbacias. Estas 

voçorocas ocasionam a dissecação do relevo, e, consequentemente, a perda de solos, tidos como 

reservatórios de água e reguladores de fluxo. 

 

A microbacia UAI é coberta por Mata Atlântica (Figura 5.21), provida, assim, de vegetação 

alta e densa, o que caracteriza um quadro de maiores taxas de infiltração, evapotranspiração e 
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interceptação pela copa das árvores, além da retenção de umidade na serrapilheira, fatores que tendem 

a levar à redução da vazão nos rios tanto na época de chuva como de estiagem (Bacellar 2005).  

 

Já a microbacia FAZ é ocupada por pastagens (Figura 5.22) e possui uma área circular (Tabela 

5.3), fatores que sabidamente favorecem a concentração do escoamento superficial. A maior 

inclinação da curva de recessão nesta microbacia implica em coeficiente de recessão elevado, ou seja, 

numa maior transmissividade média dos aquíferos. 

 

As vazões totais anuais específicas nas microbacias FAZ, CCV e CSV seguem o 

comportamento das chuvas na região, ou seja, no período chuvoso a vazão nos rios é maior do que no 

restante do ano.  
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Figura 6.6- Hidrogramas das microbacias com vazão específica diária. A escala do eixo das ordenadas (vazão) foi mantida igual para todas microbacias visando 

facilitar sua comparação.  
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Figura 6.7- Hidrogramas em termos de vazão específica (m
3
/s/km

2
) mensal das microbacias. 

 

 

6.1.3.1 – Dados do registrador automático de carga hidráulica 

 

Como comentado anteriormente, por curtos períodos de tempo, durante o período de estiagem 

também foram obtidos dados de vazão com um registrador automático de vazão (Minidiver), que 

consiste num transdutor de pressão com datalogger acoplado. Desta forma, com a carga hidráulica 

obtida de 2 em 2 horas foi calculada a vazão das drenagens (Item 4.3.1c).  

As vazões médias diárias (m
3
/s) obtidas com leituras (de carga hidráulica) no vertedor manual 

ou automaticamente (Minidiver) podem ser comparadas na Figura 6.8. Não foi possível comparar os 

resultados obtidos na microbacia FAZ devido a falhas no monitoramento com o vertedor.  Estas falhas 

ocorreram devido à ausência do monitor no referido período, por motivos pessoais do mesmo. 

 

No geral, verificou-se uma boa correspondência entre as duas formas de medida de carga 

hidraulica, demonstrando a eficácia dos registradores automáticos no monitoramento de drenagens, 

que pode se mostrar economicamente viável em estudos de longo prazo. Observaram-se pequenas 

variações nas vazões de acordo com o período do dia, ou seja, manhã (06:00 - 12:00), tarde (12:00 - 

18:00) e noite (18:00 - 24:00) (Figura 6.9). Excetuando-se os dias com eventos chuvosos, constata-se 

que há uma tendência de menores vazões para o período da tarde, quando o potencial 

evapotranspirativo é maior (Costa 2005). 
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Figura 6.8- Vazões médias (m
3
/s) obtidas nas réguas em vertedores e no Minidiver, nas microbacias 

amostradas. 

 

 

Figura 6.9- Variação da vazão, de acordo com o período do dia, no córrego da microbacia CSV.  

 

6.1.4 – Quantificação do Fluxo de Base e do Coeficiente de Recessão 

 

A separação do fluxo de base nas microbacias estudadas foi feita segundo a técnica Smoothed 

Mínima (item 3.7) e com o auxilio dos programas Excel e Corel Draw (Figura 6.10). 

  Vertedor 

 

  Minidiver    
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Como o ideal é comparar o índice IFB das microbacias para igual período de tempo, este foi 

então calculado para dois períodos de monitoramento, o ano hidrológico em estudo (01/12/2007 a 

31/11/2008) e o período de monitoramento da microbacia UAI (24/9/2007 a 19/4/2008), mais curto 

que das demais.  

Nota-se que os valores de IFB assim calculados ficaram similares, apresentando diferenças 

apenas na segunda casa decimal (Tabela 6.4). As microbacias que apresentaram o maior e o menor 

valor, respectivamente, foram UAI e CCV. Isto era esperado, já que voçorocas tendem a aumentar o 

fluxo superficial (Costa 2005) e as florestas o reduzem significativamente devido à maior 

interceptação e retenção da água. 

 

Tabela 6.4- IFB das microbacias calculado por meio da técnica Smoothed Mínima. 

Microbacias 

IFB 

01/12/2007 a 31/11/2008 24/9/2007 a 19/4/2008 

CCV 0,5441 0,5049 

CSV 0,7630 0,7199 

FAZ 0,6711 0,6851 

UAI - 0,8163 

 

Uma vez que os resultados de IFB se mostraram muito próximos e com a mesma tendência 

nos dois períodos analisados, foi calculado o fluxo de base específico (FBE) anual, considerando o 

período de monitoramento de cada microbacia (Tabela 6.5). 

 

Tabela 6.5- Fluxo de Base Específico anual (FBE) das microbacias. 

Microbacias 
FBE anual 

(m
3
/km

2
/ano) 

CCV 57.263, 9 

CSV 263.976,5 

FAZ 607.394,7 

UAI 69.662,1 
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Vazão 

Específica 

Fluxo de Base Específico 

 

Figura 6.10- Hidrogramas com a separação do fluxo de base por meio da técnica Smoothed Mínima para o período completo de monitoramento de cada microbacia. 

A escala no eixo das ordenadas foi mantida constante para melhor comparação entre as microbacias. 

Fluxo de Base Específico (FBE) Vazão 

específica 
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Os coeficientes de recessão foram determinados por meio das técnicas de Barnes (Figura 6.11) 

e Matching Strip (Figura 6.12), abrangendo dois anos hidrológicos (item 4.7) para melhorar a precisão. 

Todos os procedimentos adotados na aplicação destas técnicas seguiram as recomendações descritas 

no ítem 3.7. A correlação entre os resultados obtidos por estas técnicas nas quatro microbacias foi 

considerável (R
2
 = 0,87), apesar de seus fundamentos teóricos distintos (Tabela 6.6). 

 

Figura 6.11- Técnica gráfica de Barnes para o cálculo do coeficiente de recessão. 

 

Tabela 6.6- Coeficientes de recessão das microbacias.  

Microbacias 
Coeficiente de Recessão (α) 

Barnes Matching Strip 

CCV 0,0097 0,0051 

CSV 0,0016 0,0019 

FAZ 0,0099 0,0069 

UAI 0,0080 0,0045 

 

Ao comparar estas duas técnicas, há de se considerar que nas microbacias FAZ e UAI as 

médias anuais são de apenas um ano hidrológico, respectivamente, 2007/2008 e 2006/2007, devido às 

falhas no monitoramento fluviométrico.  

Como comentado em capítulos anteriores, o IFB e o coeficiente de recessão fornecem indícios 

sobre as condições dos fluxos subterrâneos, sendo que em bacias com melhores condições de 

armazenamento o IFB tende a ser maior e o coeficiente de recessão menor (Dewandel et al. 2003).  
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Figura 6.12- Hidrogramas com os períodos nos quais foi empregada a técnica Matching Strip. Em detalhe, em preto, as pequenas recessões destacadas que tendem à 

curva de recessão mestre (CRM), marcada com linha tracejada.  
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Os maiores valores de IFB, ou seja, alta participação do fluxo de base em relação ao 

superficial se manifesta nas microbacias CSV e UAI, que também apresentaram os menores 

coeficientes de recessão, independente da técnica utilizada, indicando maior armazenamento e maior 

capacidade de manter a vazão por períodos mais extensos. Em contrapartida, os maiores coeficientes 

de recessão, independente da técnica, correspondem às microbacias FAZ e CCV, indicando que a 

vazão decai a uma taxa mais rápida e/ou que o armazenamento é menor.  

No caso da microbacia CCV, a voçoroca presente, ao remover parte considerável do solo, 

reduz a capacidade média de armazenamento e rebaixa o lençol freático até a rocha alterada em suas 

circunvizinhanças (Costa 2005). Na rocha alterada tem-se um baixo armazenamento e, em geral, uma 

condutividade hidráulica maior (Deere & Patton 1971), o que explicaria o maior coeficiente de 

recessão. Na microbacia FAZ, características físicas do meio como, o elevado valor de slope index 

(Tabela 5.3) e condutividades hidráulicas inferiores (Tabela 6.7) refletiram em valores menores de 

IFB. Soma-se a estas características o intenso pisoteio do gado na sua área de captação e o resultado 

são taxas de infiltração/recarga reduzida, e consequentemente, maiores taxas de escoamento 

superficial (Figura 6.7). 

 

 

6.2 – ESTIMATIVA DA RECARGA DOS AQUÍFEROS 

 

Neste tópico, constam as estimativas da recarga potencial, utilizando lisímetros e técnicas 

auxiliares, e da recarga real, utilizando as técnicas de balanço hídrico, a interpretação de hidrogramas e 

a variação do nível d’água (VNA) (Healy & Cook 2002, Mourão 2007), seguida de uma breve 

discussão dos resultados. 

 

6.2.1 – Condutividade Hidráulica  

 

Independentemente da técnica utilizada, os valores encontrados de condutividade hidráulica 

para os solos do CMB foram, medianamente, mais altos do que para os solos do Grupo Nova Lima 

(Tabela 6.7) e estão condizentes com as respectivas texturas apresentadas pelos mesmos (Tabela 3.1). 

A condutividade hidráulica foi maior nos horizontes A, tanto no CMB quanto nos solos do 

Grupo Nova Lima, sendo as médias equivalentes a 3,25 x 10
-6

 e 1,87 x 10
-6

 m/s, respectivamente. Este 

resultado pode estar relacionado à maior presença neste horizonte de biocavidades, que funcionam 
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como condutores de fluxos preferenciais, além dos elevados teores de areia, que favorecem a 

infiltração da água.  

No CMB foi feito apenas um ensaio no horizonte B, onde a condutividade hidráulica foi 0,22 

x 10
-6 

m/s, mas dados prévios em áreas próximas apontam para valores da ordem de 4,00 x 10
-6 

m/s 

(Bacellar 2000, Silva 2000). No Grupo Nova Lima a média encontrada neste horizonte foi de 0,93 x 

10
-6

 m/s. 

Detalhando os resultados, a condutividade hidráulica média, obtida com o permeâmetro 

Guelph, para as áreas do CMB e Grupo Nova Lima, foi de, respectivamente, 2,64 x 10
-6

 e 1,63 x 10
-6

 

m/s. Quando obtida com o infiltrômetro, nestas mesmas áreas, foi de, respectivamente, 1,41 x 10
-4 

e 

3,13 x 10
-5

 m/s.  

 

Tabela 6.7- Valores de condutividade hidráulica dos solos. 

 Amostras #Horizonte 
Permeâmetro 

(m/s) 

Infiltrômetro 

(m/s) 

C
M

B
 

L1 A 2,96 x 10
-6

 2,21 x 10
-4

 

L2 A 2,72 x 10
-6

 1,21 x 10
-4

 

BE B 0,22 x 10
-6

 1,82 x 10
-5

 

BE A 4,28 x 10
-6

 2,34 x 10
-4

 

ME A 3,03 x 10
-6

 1,11 x 10
-4

 

G
r.

 N
o

v
a 

L
im

a 

L3 A 1,74 x 10
-6

 4,11 x 10
-5

 

L4 A 7,88 x 10
-6

 5,10 x 10
-5

 

BEF A 4,89 x 10
-7

 8,52 x 10
-5

 

MEF A 5,33 x 10
-7

 1,31 x 10
-6

 

BEF B 2,33 x 10
-7

 * 

MEF B 1,62 x 10
-6

 * 

BEU A 3,36 x 10
-7

 5,82 x 10
-6

 

BEU A 2,14 x 10
-7

 3,25 x 10
-6

 

BE/MEF/U - Ensaios realizados na baixa e média encosta, nas microbacias FAZ e UAI, respectivamente. 

#Informação referente aos ensaios com permeâmetro; * Sem ensaio. 
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Valores de referencia da condutividade hidráulica no CMB são da ordem de 4,00.10
-6

 m/s 

(Morais 2003, Morais 2007), a mesma observada com uso do permeâmetro Guelph, e menor do que a 

obtida com o infiltrômetro. Os maiores valores medidos com o infiltrômetro, que mensura 

preferencialmente a condutividade hidráulica vertical, podem ser frutos das cavidades formadas pelas 

raízes, que em solos bem drenados tendem a se desenvolver preferencialmente na vertical. Pelo arranjo 

geométrico do ensaio, no permeâmetro mede-se preferencialmente a condutividade hidráulica 

horizontal (Soto 1999), no presente estudo nas respectivas profundidades ensaiadas 25 e 50 cm. 

 

De qualquer forma, é fato que os solos no CMB apresentaram uma maior capacidade de 

infiltração, ou seja, condutividade hidráulica maior, o que indica um potencial maior de recarga 

quando comparado com o Grupo Nova Lima, provavelmente facilitado pelos teores de areia mais 

elevados (Tabela 5.6). Ao passo que, os altos teores de silte encontrados nos solos do Grupo Nova 

Lima podem estar provocando condutividades hidráulicas mais baixas. Esta relação entre 

condutividade hidráulica e percentual de silte foi estudada por Mourão (2007), que averiguou que 

teores elevados de silte implicam em taxas reduzidas de condutividade hidráulica.  

 

É possível inferir que, ao contrário da fração argila, o silte presente nestes solos não está 

agregado, já que os teores calculados com e sem defloculante não foram discrepantes (Tabelas 5.6 e 

5.7). Assim, esta fração estaria dificultando a infiltração da água, enquanto nos solos mais laterizados, 

mais ricos em argila, a agregação favoreceria a condutividade. 

 

Com o intuito de avaliar a influência do uso e ocupação do solo na infiltração foram realizados 

ensaios de condutividade hidráulica com o permeâmetro Guelph e infiltrômetro nos pontos onde foram 

instalados os lisímetros. Como explicado em capítulos anteriores, estes pontos se encontram em 

condições de uso distintos. 

 

Entretanto, no CMB, não foi possível observar discrepâncias nos resultados de condutividade 

quanto ao uso do solo, independente da técnica utilizada. No lisímetro 4 da microbacia FAZ a elevada 

condutividade encontrada com o permeâmetro, pode estar associada a uma maior macroporosidade do 

solo (Figura 5.14), por exemplo devido à intensa atividade biológica (raízes) observada em campo, 

que de fato refletiu em uma porosidade maior (Tabela 5.9). 

Não foi possível observar claramente a influência da topografia nos resultados de 

condutividade, tendo em vista o número reduzido de ensaios. Ainda assim, observa-se que no CMB a 

infiltração foi relativamente maior na baixa encosta. 
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6.2.2 – Lisímetros 

 

Os resultados do monitoramento dos lisímetros foram considerados inconsistentes para cálculo 

da recarga, uma vez que, durante todo o período monitorado, outubro/2007 a dezembro/2008, não se 

observaram respostas representativas.  

Cabe ressaltar que, neste período houve captação de água no sistema de drenagem do lisímetro 

4 (ver item 4.3.2) instalado na microbacia FAZ (Figura 6.13). Muitos fatores podem ter contribuído 

com a chegada de água no lisímetro 4, entre eles, a adição de areia ao solo local, inserido no interior 

deste – fato ocorrido somente na microbacia FAZ, com abundância de biocavidades (ver Figura 5.13). 

 

 

Figura 6.13- Altura de água infiltrada a 1,5 metros de profundidade na microbacia FAZ – lisímetro 4 

(ver Figura 5.13). 

 

No entanto, o fato é que não chegou água nos galões receptores dos lisímetros de forma 

representativa nas microbacias (CCV e FAZ). Como não houve uma variação considerável no padrão 

de chuvas destas regiões, as falhas podem estar associadas a problemas durante a instalação destes 

equipamentos, entre eles, a dificuldade de preencher o interior do lisímetro sem compactar o solo, para 

não entupir o dreno; garantir o total preenchimento do espaço entre o limite inferior da trincheira 

aberta e a superfície do lisímetro, para evitar que a água infiltrada ficasse retida por capilaridade.  

No final do monitoramento uma trincheira foi aberta e o lisímetro retirado da gaveta. 

Constatou-se então que a água infiltrada poderia ainda ter vazado pelas laterais do lisímetro. Sugere-

se, assim, que em estudos futuros as laterais da gaveta sejam totalmente isoladas com placas metálicas. 
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6.2.3 - Técnica do Balanço Hídrico 

 

A recarga em escala mais regional foi estimada utilizando balanço hídrico com emprego da 

fração do fluxo de base (IFB). De posse dos dados hidrológicos (os de chuva obtidos com 

pluviômetros), a recarga foi calculada com a resolução da equação 3.11 (Tabela 6.8). Ou seja, a 

recarga foi considerada equivalente ao fluxo de base específico. 

 

Tabela 6.8- Dados hidrológicos necessários ao cálculo da recarga dos aquíferos. 

 

Microbacias 
P 

(mm/ano) 

ETR 

(mm/ano) 
IFB 

Recarga 

(mm/ano) 

CCV 1531,3 796,2 0,5049 371,2 

CSV 1531,3 796,2 0,7199 529,2 

FAZ 1609,0 806,7 0,6851 549,7 

UAI 1765,1 812,1 0,8163 777,9 

 

A recarga regional média encontrada para a área do CMB, onde predominam os granitos-

gnaisses, foi de 450,2 mm/ano, 24,2 e 34,6% da precipitação média anual das respectivas microbacias, 

CCV e CSV. No Grupo Nova Lima, onde predominam os xistos, a média foi de 663,8 mm/ano, 34,2 e 

44,1% da precipitação média anual das respectivas microbacias, FAZ e UAI. 

Estes valores de recarga seguem a mesma tendência aos obtidos por Mourão (2007) no 

noroeste do Quadrilátero Ferrífero em bacias de granitos-gnaisses e metapelistos/xistos, 

respectivamente 22,6 e 34,1% da precipitação média anual. 

Distinções quanto ao uso e ocupação só podem ser feitas nas microbacias do Bação, já que na 

microbacia UAI os resultados da evapotranspiração e precipitação são questionáveis, tendo em vista o 

cálculo da evapotranspiração real se aplicar em superfícies não cobertas por floresta e a precipitação 

ter sido extrapolada. Assim, no CMB, foi encontrado valor maior de recarga na microbacia preservada 

(CSV), o que já era esperado, tendo em vista o efeito deletério das voçorocas nos sistemas hídricos. 

Cabe considerar que, o uso destes valores em outros estudos deve ser feito com cautela, uma 

vez que os valores de precipitação e evapotranspiração e o de IFB não são confiáveis.  
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6.2.4 – Reservas Reguladoras 

 

Para um melhor entendimento das propriedades hidrodinâmicas dos aquíferos, foi determinado 

o volume de águas renováveis armazenada nos aquíferos (reservas reguladoras), calculado de acordo 

com a equação 3.14, empregando-se o coeficiente de recessão obtido a partir da técnica Matching Strip 

(Tabela 6.9). Como descrito, este volume representa a reserva reguladora de água subterrânea, a partir 

da qual, muitas vezes, se estima a recarga de aquíferos (item 3.7.1). Logo, considerando as reservas 

reguladoras específicas, tem-se, em tese, a recarga para o ano hidrológico considerado (Ra).  

 

Tabela 6.9- Cálculo das reservas reguladoras. 

Microbacias CCV CSV FAZ UAI 

Q0 (m
3
/d) 193,4 165,2 712,8 577,2 

α (dia 
-1

) 0,0051 0,0019 0,0069 0,0045 

V0 *10
3
(m

3
) 37,9 87,0 103,3 128,3 

V0 Específica *10
3
(m

3
/km

2
) 66,5 580,0 449,1 125,8 

Ra (mm) 56,2 290,3 412,9 101,5 

 

Considerando-se somente as microbacias CSV e FAZ, tem-se que a taxa de recarga é maior no 

GNL que no CMB. As menores taxas de recarga, nas microbacias CCV e UAI, podem ser explicadas 

pela presença de voçorocas na primeira e de floresta densa na segunda, como visto por Costa (2005) e 

Bacellar (2005). Cabe salientar que os dados hidrológicos da microbacia UAI foram extrapolados, 

logo, sua análise deve ser feita com ressalvas. 

 

6.2.5 – Técnica da Variação do Nível d’água (VNA) 

 

Como descrito, esta técnica utiliza dados de nível d’àgua monitorados em INA’s para o 

cálculo da recarga anual. O período adotado para esta avaliação foi de janeiro a dezembro de 2008.  
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Na microbacia FAZ o poço secou entre junho e novembro, mas em seguida foi construído 

outro próximo para que fosse possível a correlação dos dados no período subsequente, quando ambas 

foram monitoradas. 

De maneira geral, foi satisfatória a relação entre os dados de chuva e recarga anual nas 

microbacias monitoradas. No período chuvoso observa-se a subida do lençol freático, ao passo que na 

estiagem tende a descer. Wu et al. (1996) registram a influência da profundidade do lençol nesta 

relação, sendo que, em maiores profundidades, a variação da taxa anual de recarga não tem relação 

direta com eventos chuvosos individuais, ou seja, o NA se mantêm constante anualmente. Já a 

menores profundidades, esta relação é positiva, correspondendo a respostas rápidas de subida do 

lençol logo após a precipitação. 

As taxas anuais de recarga, calculadas a partir dos três Indicadores de Nível d` Água foram 

semelhantes entre as microbacias, entretanto, a resposta aos eventos de chuva (recarga) ocorridos ao 

longo do ano se diferenciou entre aqueles localizadas no CMB (Pt1 e Pt2) e no Grupo Nova Lima 

(Pt3). O mês de abril, por exemplo, fecha um período chuvoso (dez/07 a abr/08) que caracteriza uma 

variação de nível d água, observado entre jan/08 a abr/08, da ordem de aproximadamente 1,5 metros, 

medidos na microbacia FAZ, e menor que 0,5 metros na microbacia CCV.  

Como se sabe, a água armazenada nos respectivos aquíferos (reserva renovável) é liberada na 

forma de fluxo de base. Constata-se que na microbacia FAZ a liberação desta água corresponde no 

gráfico a uma reta bem mais inclinada do que na microbacia situada no CMB, característico de um 

maior coeficiente de recessão. Como as profundidades dos níveis da água nos pontos monitorados são 

similares, a pronunciada resposta em Pt3 (microbacia FAZ) pode estar associada à delgada camada de 

solo e à influência de conexões hidráulicas do aquífero fraturado (Figura 6.14), que levariam a subidas 

e descidas mais acentuadas do nível de água (Figura 6.15) devido a maior transmissividade e menor 

coeficiente de armazenamento dos maciços rochosos. Este comportamento também é observado nos 

hidrogramas, que mostram uma recessão mais acentuada no Grupo Nova Lima. 

 

 

Figura 6.14 – Modelo Conceitual A = microbacias no CMB, com o lençol freático (LF) no 

regolito; e B = microbacia no Grupo Nova Lima (Modificado de Costa 2005). 
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Figura 6.15 – Gráficos com a variação do nível d’água nos pontos (INA) monitorados. 

 

As microbacias do CMB, regionalmente, possuem um regolito mais espesso que o do Grupo 

Nova Lima. Este pacote pode atuar como um tampão ao dispersar a frente de saturação na zona não 
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saturada, retardando sua chegada no lençol freático. Esta idéia corrobora com o descrito por Wu et al. 

(1996), que criticam a utilização da técnica VNA em aquíferos profundos. 

A resposta para as diferenças no comportamento hidrogeológico entre as microbacias pode 

estar no fato de que no CMB o espesso regolito, com porosidade intergranular, possui alta capacidade 

de armazenamento, mas menor capacidade de transmitir água (efeito tampão) (IBRAM 2003, Costa 

2005). 

Já no Grupo Nova Lima, predominam aquíferos em rocha, que apresentam maior 

condutividade hidráulica e menor coeficiente de armazenamento (Costa 2005, Monteiro 2010), 

favorecendo subidas e descidas mais acentuadas do nível de água. 

 Este fato indica uma tendência das microbacias situadas no CMB serem mais sustentáveis, 

por conservarem por mais tempo a água no sistema e a liberarem mais lentamente. Esta resposta 

parece se repetir nos hidrogramas, que mostram subidas e descidas lentas do fluxo de base na 

microbacia CSV. Por esta razão, entre as bacias preservadas, as reservas renováveis específicas são 

maiores na microbacia do Complexo Metamórfico Bação (CSV). 

Os valores da recarga obtidos com a técnica VNA estão listados abaixo (Tabela 6.10). Como 

foram atribuídos valores médios para o armazenamento específico (Sy), obtiveram-se estimativas 

médias de recarga, calculada a partir da equação 3.15, aplicada para cada aumento individual do nível 

da água, produzindo valores totais da recarga real no ano de 2008 (Figura 6.16).  

Cabe destacar, que o cálculo de Sy através da equação 3.16, que relaciona esta propriedade 

com a condutividade hidráulica do solo apresentou valores razoáveis, principalmente na área do CMB, 

0,15. Entretanto, nas áreas do GNL, este valor foi bem maior do que o utilizado acima, 0,12. Observa-

se que a utilização desta equação é questionável, e somente foi utilizado para balizar os dados 

retirados de referências, uma vez que não se dispõe de dados de condutividade para todo o regolito.  

A recarga média encontrada para a área do CMB correspondeu aproximadamente 17,8% da 

precipitação média anual, e no Grupo Nova Lima 26,8% da precipitação registrada na microbacia 

FAZ. 

Tabela 6.10- Valores médios encontrados para a recarga real utilizando a técnica VNA. 

 INA 
Prof. 

(m) 

Δh 

(mm) 
Sy 

Rd 

(mm/ano) 

CMB 

Pt1 6,0 2360 0,13 306,8 

Pt2 7,5 1840 0,13 239,2 

Gr. Nova 

Lima 
Pt3 5,2 8640 0,05 432,0 
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Figura 6.16- Detalhe do cálculo de cada aumento individual do nível d’água (∆h) nos poços monitorados (INA) 

nas microbacias para a aplicação da técnica VNA.  
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Paiva (2006), ao estimar a recarga em uma microbacia do rio Piranga, a leste do Quadrilátero 

Ferrífero, utilizou as técnicas VNA e Balanço hídrico que resultaram em recargas de 183,6 e 376,7 

mm/ano, respectivamente, ou ainda, 13,6 e 27,9% da precipitação. Esta microbacia está inserida em 

área do embasamento e com pluviosidade média anual de 1350 mm. O autor justificou as diferenças 

entre os valores encontrados no fato da estimativa de recarga ter sido feita em períodos distintos. 

Neste trabalho constatou-se que apesar da área do CMB possuir características físicas que 

favorecem a infiltração e maiores taxas de condutividade hidráulica suas taxas de recarga real são, de 

maneira geral, menores. A resposta no CMB pode estar associada ao regolito mais espesso, que 

constitui um aquífero com porosidade intergranular, com alta capacidade de armazenamento, mas com 

menor capacidade de transmitir água, retardando a chegada da frente de saturação ao lençol freático. 

Por outro lado, nas bacias situadas no GNL, com predomínio de aquíferos fraturados, a recarga é 

rápida, com subidas bruscas do nível d´água, e com descidas e restituição ao sistema de drenagem 

igualmente rápida. Há, portanto, uma tendência das microbacias situadas no CMB serem mais 

sustentáveis, por conservarem por mais tempo a água subterrânea no sistema e a liberarem mais 

lentamente, como pode ser atestado pelo coeficiente de recessão mais baixo na microbacia CSV. 

Verificou-se a tendência de bacias com voçorocas e/ou cobertas por floresta densa terem taxas 

menores de recarga e de fluxo de base, o que é sustentado pela literatura (Costa 2005).  

Ressalta-se que mais estudos estão sendo desenvolvidos na região para confirmar se este 

comportamento é de fato uma tendência destas duas principais unidades aquíferas da sub-bacia do 

Alto Rio das Velhas. Se confirmado, tal comportamento deve ser considerado em futuros projetos e 

estudos de ordenamento territorial, como também na gestão das águas em bacias desta região. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

A caracterização e o monitoramento de quatro microbacias em áreas com rochas do Complexo 

do Bação (microbacias CCV – degradada - e CSV - preservada) e do Supergrupo Rio das Velhas 

(microbacias FAZ – degradada - e UAI – preservada) mostrou que: 

 

 A microbacia UAI possui fluxo de base pequeno, mas IFB alto, porque, embora o 

fluxo subterrâneo seja pequeno, o escoamento superficial é menor ainda devido à 

presença de densa floresta; 

 

 A microbacia FAZ apresenta o fluxo de base e reservas renováveis maiores que a 

microbacia UAI e coeficiente de recessão maior.  

 

 No CMB, a microbacia CCV possui o fluxo de base, reservas renováveis e IFB baixos 

e coeficiente de recessão alto, provável consequência do rebaixamento do lençol 

freático até a rocha alterada devido à presença de uma voçoroca ocupando parte 

considerável de sua área; tal comportamento já havia sido descrito anteriormente por 

Costa (2005); 

 

 Já a microbacia CSV apresenta fluxo de base, reservas renováveis e IFB maiores que a 

microbacia vizinha – CCV - e coeficiente de recessão menor; 

 

 O solo do CMB possui uma granulometria menos uniforme, mais rica em areia média 

a grossa, maior porosidade e tendência a menor diâmetro médio ponderado dos grãos 

(DMP). No Grupo Nova Lima o solo é rico em silte e areia fina; 

 

 Os Latossolos (predominantes nas microbacias situadas no CMB) apresentaram as 

melhores condições de infiltração, independente da técnica utilizada, por serem bem 
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desenvolvidos e terem boas condições de drenagem. Utilizando permeâmetro, os 

valores médios encontrados foram 2,64 x 10
-6

 m/s (CMB) e 1,63 x 10
-6

 m/s (Grupo 

Nova Lima), e com o infiltrômetro 1,41 x 10
-4 

m/s (CMB) e 3,13 x 10
-5

 m/s (Grupo 

Nova Lima); 

 

A partir dos resultados obtidos foi possível tecer algumas conclusões quanto a influência dos 

materiais rochosos e inconsolidados e do uso e ocupação do solo no regime hídrico das microbacias, 

especialmente nas taxas de recarga de aquíferos: 

 

- Os maiores valores de coeficiente de recessão foram encontrados nas microbacias do Grupo 

Nova Lima e na CCV. Nestas regiões há maior proporção de fluxo hídrico subterrâneo em rocha, seja 

pela menor espessura do manto de intemperismo, seja pela remoção parcial deste pelo voçorocamento 

na última; a rocha tende a apresentar maior condutividade hidráulica e menor coeficiente de 

armazenamento que o solo, o que explicaria os maiores valores de coeficientes de recessão, como 

também já observado por Costa (2005) e Monteiro (2010); 

 

- As microbacias (CSV e UAI) apresentaram menores coeficientes de recessão e índice de 

fluxo de base (IFB). O fluxo de base específico (FBE) anual foi menor nas microbacias UAI e CCV. 

De fato, ambas exibiram redução do volume de água subterrânea, provavelmente pelo pronunciado 

consumo de água em áreas florestadas (por evapotranspiração) ou pela perda significativa de solo. Está 

relação fica clara quando se observa o cálculo das reservas reguladoras, maiores nas microbacias CSV 

e FAZ; 

 

- Como observado por Costa (2005), constatou-se que há uma tendência de menores vazões 

para o período da tarde, quando o potencial evapotrasnpirativo é maior. 

 

Quanto ao cálculo da recarga, pode-se também concluir: 

 

- As microbacias situadas no Grupo Nova Lima apresentaram, de maneira geral, maior recarga 

real dos aquíferos do que as microbacias monitoradas no CMB; 
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- A recarga potencial (condutividade hidráulica vertical) foi maior nas microbacias situadas no 

CMB, facilitada pelas características deste solo, rico em areia e com argila provavelmente micro-

agregada, como é comum em solos bem desenvolvidos (Resende et al. 1995), mais frequentes nesta 

região; 

 

- É preciso considerar ainda que a relação entre a recarga potencial e a recarga real dos 

aquíferos, em um dado ponto, nem sempre é direta; diversos fatores podem interferir nesta relação, 

como exemplo, a presença de conexões hidráulicas por macroporos, que podem alterar a efetiva área 

de contribuição da água infiltrada e/ou as incertezas inerentes às distintas técnicas e abordagens para 

estes cálculos;  

 

-Técnicas auxiliares de estimativa da recarga potencial, que utilizam dados de condutividade 

hidráulica, são inerentemente imprecisas, pois esta propriedade do solo pode variar em várias ordens 

de grandeza, no espaço e tempo;  

 

- As taxas de recarga encontradas nas microbacias utilizando a técnica VNA se mostraram 

inferiores aos valores encontrados aplicando a técnica do balanço hídrico. A este fato, cabe ressaltar as 

pendências inerentes a cada técnica, precisão dos dados utilizados, bem como as aproximações 

adotadas.  

 

- A estimativa da recarga a partir do cálculo das reservas reguladoras apresentou valores 

próximos aos obtidos utilizando a técnica VNA. Este fato aumenta a confiabilidade nos resultados 

encontrados com a técnica variação de nível d’água, no contexto da presente pesquisa. Entretanto, 

ressalta-se que os valores de recarga obtidos com análise de índices em hidrogramas e com a técnica 

VNA devem ser considerados com cautela, já que são influênciados pela magnitude de subida do 

lençol freático e por propriedades físicas específicas dos aquíferos (Sy). 

 

- De uma maneira geral, a técnica VNA fornece estimativas de recarga mais confiáveis, por 

estimar a recarga real, a partir de dados do lençol freático, apesar das incertezas quanto à variabilidade 

do armazenamento específico. Seus resultados indicaram a tendência das microbacias situadas no 

CMB serem mais sustentáveis, por conservarem por mais tempo a água no sistema, favorecido 

também pela configuração do seu relevo, suave a ondulado e a liberarem mais lentamente. O 
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comportamento dos respectivos hidrogramas reforça esta hipótese. Portanto, apesar da área do CMB 

tender a apresentar maiores recargas potenciais (infiltração) esta parece ser atenuada pelo espesso 

regolito com porosidade intergranular. A formação deste espesso regolito deve-se também a porção 

rebaixada que ocupa em relação ao relevo regional. Já no GNL, com predomínio de aquíferos 

fraturados e maiores transmissividade, configura-se um quadro com elevados coeficientes de recessão 

que acarretam em subidas e descidas pronunciadas no nível do lençol freático;  

 

- A técnica do balanço hídrico tem como principal limitação a precisão dos seus componentes, 

em particular, a evapotranspiração, determinada no presente caso de maneira teórica, e com médias de 

temperatura adotadas de uma região relativamente próxima. Neste caso, pequenas imprecisões podem 

resultar em grandes incertezas na recarga; 

 

- Há ainda de se considerar a escala espacial destas duas técnicas. Sabe-se que o balanço 

hídrico tem uma abordagem regional; a técnica de variação do lençol freático terá uma resposta de 

acordo com o número de poços de monitoramento na bacia hidrológica, por isso pode ser considerada, 

por vezes, local (Risser & Folmar 2005, USGS 2008);  

 

- Medições de campo são uma condição necessária na estimativa da recarga de aquíferos, já 

que são os únicos meios de determinar, de forma realista, os processos inerentes à recarga e suas 

respectivas fontes, pois, uns dos principais desafios nesta estimativa incluem a variabilidade temporal 

e espacial, consequências, principalmente das recargas localizada e indireta; 

 

- Avaliações da recarga são relacionadas a questões específicas do local e não são 

necessariamente confiáveis para aplicação geral, por se tratar de um processo interativo, envolvendo 

diversos fatores já mencionados, a acurácia na fonte de dados, além da dependência das condições de 

superfície e subsuperfície, que nem sempre refletem as condições litológicas que, geralmente, são 

únicas para uma determinada região. 

 

Diante das incertezas encontradas ao comparar a magnitude da recarga em unidades 

geológicas distintas e as limitações na aplicação das técnicas de quantificação, podem-se listar 

algumas recomendações para trabalhos futuros:  
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- Utilização de séries históricas dos dados hidrológicos para ter maior acurácia nos resultados 

e melhor validação das diversas técnicas utilizadas para o cálculo da recarga de aquíferos; 

 

- Estudos mais detalhados na área investigada, utilizando técnicas geofísicas para o 

conhecimento do arcabouço geológico e a perfeita compreensão do modelo hidrogeológico da área em 

estudo; 

 

- Utilização de dados climáticos locais, como temperatura, evapotranspiração e coeficiente de 

armazenamento; 

 

- Estudos direcionados à comparação de técnicas utilizadas na quantificação do 

armazenamento específico e posterior avaliação do uso de dados tabelados; 

 

- Realizar testes que avaliem o funcionamento do lisímetro de maneira a reproduzir fielmente 

as condições de instalação no campo; 
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Anexo 1: Dados de chuva  obtidos com uso de pluviômetro em Cachoeira do Campo - MG . 

Data P (mm) Data 
P 

(mm) Data 
P 

(mm) Data P (mm) Data 
P 

(mm) 

1/12 0,0 24/1 0,0 18/3 0,0 11/5 0,0 4/7 0,0 

2/12 0,0 25/1 0,0 19/3 3,6 12/5 0,0 5/7 0,0 

3/12 3,7 26/1 0,7 20/3 0,0 13/5 0,0 6/7 0,0 

4/12 0,0 27/1 28,7 21/3 0,0 14/5 0,0 7/7 0,0 

5/12 11,1 28/1 11,9 22/3 0,0 15/5 0,0 8/7 0,0 

6/12 10,6 29/1 12,6 23/3 0,0 16/5 0,0 9/7 0,0 

7/12 14,6 30/1 44,4 24/3 2,7 17/5 0,0 10/7 0,0 

8/12 20,8 31/1 36,3 25/3 15,3 18/5 0,0 11/7 0,0 

9/12 6,3 1/2 0,0 26/3 0,6 19/5 0,0 12/7 0,0 

10/12 1,3 2/2 0,0 27/3 0,0 20/5 0,0 13/7 0,0 

11/12 0,0 3/2 14,2 28/3 0,0 21/5 0,0 14/7 0,0 

12/12 0,0 4/2 5,3 29/3 0,0 22/5 0,0 15/7 0,0 

13/12 6,2 5/2 28,5 30/3 0,0 23/5 0,0 16/7 0,0 

14/12 8,0 6/2 2,8 31/3 0,0 24/5 0,0 17/7 0,0 

15/12 26,3 7/2 45,0 1/4 0,0 25/5 0,0 18/7 0,0 

16/12 0,0 8/2 0,0 2/4 0,0 26/5 0,0 19/7 0,0 

17/12 0,0 9/2 0,9 3/4 0,0 27/5 0,0 20/7 0,0 

18/12 0,0 10/2 13,0 4/4 0,0 28/5 0,0 21/7 0,0 

19/12 0,0 11/2 0,0 5/4 33,0 29/5 0,0 22/7 0,0 

20/12 38,7 12/2 0,0 6/4 13,7 30/5 0,0 23/7 0,0 

21/12 59,4 13/2 0,0 7/4 27,8 31/5 0,0 24/7 0,0 

22/12 4,9 14/2 0,0 8/4 2,5 1/6 0,0 25/7 0,0 

23/12 1,5 15/2 0,0 9/4 11,2 2/6 0,0 26/7 0,0 

24/12 47,7 16/2 0,0 10/4 8,3 3/6 0,0 27/7 0,0 

25/12 0,0 17/2 0,0 11/4 3,8 4/6 0,0 28/7 0,0 

26/12 0,0 18/2 0,0 12/4 0,0 5/6 0,0 29/7 0,0 

27/12 0,0 19/2 0,0 13/4 0,0 6/6 0,0 30/7 0,0 

28/12 0,0 20/2 5,6 14/4 0,0 7/6 0,0 31/7 0,0 

29/12 0,0 21/2 2,2 15/4 3,4 8/6 0,0 1/8 0,0 

30/12 0,0 22/2 6,9 16/4 2,0 9/6 0,0 2/8 0,0 

31/12 0,0 23/2 1,5 17/4 0,0 10/6 0,0 3/8 0,0 

1/1 0,0 24/2 0,0 18/4 0,0 11/6 0,0 4/8 0,0 

2/1 0,0 25/2 110,2 19/4 0,0 12/6 0,0 5/8 0,0 

3/1 0,0 26/2 22,5 20/4 0,0 13/6 0,0 6/8 11,2 

4/1 0,0 27/2 0,0 21/4 0,0 14/6 0,0 7/8 0,0 

5/1 0,0 28/2 1,5 22/4 0,0 15/6 0,0 8/8 0,0 

6/1 6,6 29/2 0,0 23/4 0,1 16/6 0,0 9/8 0,0 

7/1 18,4 1/3 0,0 24/4 0,0 17/6 0,0 10/8 0,0 

8/1 25,1 2/3 11,8 25/4 0,0 18/6 0,0 11/8 0,0 

9/1 3,8 3/3 0,0 26/4 0,0 19/6 0,0 12/8 0,0 

10/1 7,4 4/3 0,0 27/4 0,0 20/6 0,0 13/8 0,0 

11/1 18,6 5/3 0,0 28/4 0,0 21/6 0,0 14/8 0,0 

12/1 0,0 6/3 0,0 29/4 0,0 22/6 0,0 15/8 0,0 

13/1 15,5 7/3 31,6 30/4 0,0 23/6 0,0 16/8 0,0 

14/1 0,0 8/3 0,0 1/5 0,0 24/6 2,0 17/8 0,0 
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15/1 0,0 9/3 0,0 2/5 0,0 25/6 3,6 18/8 0,0 

16/1 0,0 10/3 0,0 3/5 0,0 26/6 0,6 19/8 0,0 

17/1 0,0 11/3 1,9 4/5 0,0 27/6 0,0 20/8 0,0 

18/1 11,9 12/3 51,0 5/5 0,0 28/6 0,0 21/8 0,0 

19/1 0,0 13/3 4,0 6/5 0,0 29/6 0,0 22/8 0,0 

20/1 0,0 14/3 0,0 7/5 0,0 30/6 0,0 23/8 0,0 

21/1 7,8 15/3 20,8 8/5 0,0 1/7 0,0 24/8 0,0 

22/1 6,4 16/3 52,1 9/5 0,0 2/7 0,0 25/8 0,0 

23/1 23,4 17/3 0,0 10/5 0,0 3/7 0,0 26/8 0,0 

          

Data P (mm) Data 
P 

(mm) Data 
P 

(mm) Data P (mm) Data 
P 

(mm) 

27/8 0,0 19/9 0,0 12/10 0,0 4/11 26,4 27/11 0,0 

28/8 0,0 20/9 0,0 13/10 0,0 5/11 17,4 28/11 3,8 

29/8 0,0 21/9 0,9 14/10 0,0 6/11 3,4 29/11 0,0 

30/8 0,0 22/9 0,0 15/10 0,0 7/11 11,0 30/11 18,8 

31/8 29,8 23/9 0,0 16/10 0,0 8/11 0,9   

1/9 0,0 24/9 0,0 17/10 6,5 9/11 2,4   

2/9 0,0 25/9 0,0 18/10 4,7 10/11 0,0   

3/9 0,0 26/9 0,0 19/10 25,6 11/11 1,9   

4/9 0,0 27/9 20,8 20/10 13,7 12/11 6,1   

5/9 0,0 28/9 3,6 21/10 0,0 13/11 0,0   

6/9 0,0 29/9 0,0 22/10 0,0 14/11 36,9   

7/9 0,0 30/9 0,0 23/10 0,0 15/11 74,7   

8/9 0,0 1/10 0,0 24/10 0,0 16/11 0,0   

9/9 0,0 2/10 5,8 25/10 0,0 17/11 0,0   

10/9 0,0 3/10 1,3 26/10 0,0 18/11 11,2   

11/9 0,0 4/10 0,0 27/10 0,0 19/11 14,2   

12/9 0,0 5/10 0,0 28/10 0,0 20/11 0,6   

13/9 0,0 6/10 0,0 29/10 0,0 21/11 0,0   

14/9 0,0 7/10 0,0 30/10 0,0 22/11 2,8   

15/9 0,0 8/10 0,0 31/10 0,0 23/11 0,9   

16/9 42,2 9/10 0,0 1/11 1,7 24/11 6,1   

17/9 0,6 10/10 0,0 2/11 0,0 25/11 2,4   

18/9 12,6 11/10 0,0 3/11 0,0 26/11 0,0   

 


