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RESUMO 
 
Nascentes são sistemas ambientais onde a água armazenada abaixo da 

superfície exfiltra de maneira perene ou temporária. As áreas de contribuição 
localizadas a montante das nascentes são denominadas bacias de zero-ordem e são 
responsáveis por captar e prover os volumes de água necessários para a manutenção 
das nascentes. A interação entre os fatores naturais componentes da paisagem e a 
circulação da água nas bacias hidrográficas é objeto de pesquisa da 
hidrogeomorfologia. Existe uma base conceitual bem desenvolvida a respeito da 
influência da topografia nos mecanismos de geração de escoamento superficial. 
Todavia, a relação entre os fatores hidrogeomorfológicos e os escoamentos 
subsuperficial e subterrâneo, que alimentam as nascentes, ainda não está 
completamente elucidada. O presente trabalho tem como objetivo principal investigar 
os fatores hidrogeomorfológicos que determinam a ocorrência e a manutenção de três 
nascentes em área de clima subtropical com cobertura florestal. As nascentes 
estudadas drenam a partir de um mesmo divisor na bacia experimental do rio Saci, 
com área de 18,5 ha, localizada no município de Rio Negrinho, SC. As bacias de zero-
ordem apresentam áreas de contribuição superficial significativamente distintas, 
variando entre 0,41 ha e 6,84 ha. As cotas em que as nascentes ocorrem são similares 
e independem do comprimento da vertente. A integral hipsométrica do embasamento 
rochoso não apresenta tendência de variação no sentido de jusante da área de estudo. 
Por outro lado, a participação relativa da espessura hidrologicamente ativa do solo 
diminui ligeiramente à medida que aumenta a área de drenagem. Foi implementado 
um monitoramento automático com resolução temporal de 10 minutos para medição 
das vazões em seis estações, sendo três nascentes, dois pontos intermediários e o 
exutório da drenagem da área de estudo. O período de monitoramento considerado 
compreende aproximadamente 100 dias, decorridos entre outubro de 2016 e junho de 
2017. Os coeficientes de escoamento, considerando as áreas de drenagem 
superficiais, variaram entre 0,11 e 1,98. Os resultados indicam que a vazão 
subterrânea representa de 45% a 60% do volume drenado, enquanto que a descarga 
subsuperficial foi de 34% a 45%. O escoamento superficial, menos representativo 
tanto em relação ao tempo quanto ao volume, representou frações entre 1% e 12%. 
Os índices do escoamento subterrâneo e de escoamento subsuperficial apresentaram 
tendências opostas. À medida em que aumenta a área de drenagem superficial os 
índices de escoamento subterrâneo tendem a diminuir e os índices de escoamento 
subsuperficial a aumentar. Os coeficientes de recessão, determinados pelo método 
de correlação, indicaram uniformidade das características do aquífero. Alicerçado 
nesta conclusão, estimaram-se os volumes de rocha e solo necessários para produzir 
as vazões observadas nas estações de monitoramento. Os resultados obtidos 
evidenciaram que os divisores de drenagem subterrâneos não correspondem aos 
interflúvios superficiais, indicando que a dimensão das áreas de drenagem superficiais 
não representa o fator preponderante na ocorrência das nascentes estudadas. 
Entretanto, a topografia da camada impermeável determina a cota aproximada do 
local de exfiltração e o volume da camada hidrologicamente ativa atua como variável 
complementar à topografia da rocha na manutenção das nascentes. 

 
Palavras-chave:  Nascente. Bacia de zero-ordem. Topografia da camada 

impermeável. 
  



 
 

ABSTRACT 
 
Springs are environmental systems in which water stored below the surface 

discharges perennially or temporarily. The area located upstream of a spring is called 
the zero-order basin and is responsible for the catchment of the water volume 
necessary to maintain the spring. Hydrogeomorphology research assesses the 
interaction between the natural components of the landscape and water circulation in 
a hydrographic basin. There is a well-developed conceptual framework regarding the 
influence of topography on the mechanisms of surface runoff. However, the 
relationship between hydrogeomorphological factors and subsurface and underground 
flow that feed springs is not yet fully understood. The main objective of the present 
study is to investigate the hydrogeomorphological factors that determine the 
occurrence and maintenance of three springs in a subtropical forested area. The 
studied springs drain from the same watershed located in the experimental basin of 
the Saci River, with an area of 18.5 ha, in the municipality of Rio Negrinho, Santa 
Catarina, Brazil. The catchment area of the zero-order basins are significantly different, 
ranging from 0.41 ha to 6.84 ha. The altitude at which the springs occur are similar and 
independent of the length of the slope. The hypsometric integrals of the bedrock do 
not show a tendency of variation in the downstream direction of the study area. On the 
other hand, there is a slight decrease in the relative participation of the thickness of the 
hydrologically active soil layer as the drainage area increases. To measure flow in the 
study area, automatic monitoring was implemented with a 10-minute time resolution at 
two intermediate points and the outlet of three springs, for a total of six stations. 
Monitoring occurred over a period of 100 days between October 2016 and June 2017. 
Considering surface drainage areas, the runoff coefficients ranged from 0.11 to 1.98. 
The results indicate that the underground flow rate represents 45 to 60% of the drained 
volume, while subsurface discharge was 34 to 45%. The surface flow, which is less 
representative in terms of both time and volume, presented fractions between 1 and 
12%. The underground and subsurface flow rates show opposite trends. As the surface 
drainage area increases, underground flow rates tend to decrease while subsurface 
flow rates increase. The recession coefficients, determined using the correlation 
method, indicate uniformity in aquifer characteristics. Based on this conclusion, the 
rock and soil volumes needed to produce the flows observed at the monitoring stations 
were estimated. The results show that the underground drainage divides do not 
correspond to the surface divides, indicating that the size of the surface drainage area 
is not the predominant factor in the occurrence of the studied springs. However, the 
topography of the impermeable layer determines the approximate level of the outlet 
site while the volume of the hydrologically active soil layer acts as a complementary 
variable to bedrock topography for spring maintenance. 

 
Keywords: Spring. Zero-order basins. Topography of impermeable layer. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os estudos em hidrologia objetivam avançar no conhecimento sobre como os 

fatores naturais, componentes da paisagem (p. ex. topografia, solo e vegetação), 

interagem numa bacia hidrográfica, visto que interferem no ciclo hidrológico, além de 

controlar o escoamento nos rios (CHOW, MAIDMENT e MAYS, 1988). 

Chappell et al. (2004), ao realizar um levantamento dos trabalhos produzidos 

nas duas décadas anteriores, observaram que muito esforço tem sido dirigido para a 

análise da influência dos fatores topográficos da superfície, nos mecanismos de 

geração de escoamento. Mais especificamente, o índice topográfico de Beven e 

Kirkby (1979) tem sido largamente utilizado nos estudos direcionados à compreensão 

da ocorrência de escoamento superficial, por excesso de saturação, em áreas 

variáveis de afluência, propostas por Dunne e Black (1970). Comparativamente, 

pouco esforço foi dedicado para um segundo componente, que contém os termos 

associados com a distribuição espacial da permeabilidade e do armazenamento. 

Como consequência, já existe uma boa base conceitual, sobre o volume 

escoado por superfície, na literatura (SAYAMA et al., 2011). Porém, há diversas 

bacias em que não há predomínio de saturação do solo e o escoamento subsuperficial 

pode ser indicado como o principal mecanismo de contribuição para o escoamento da 

bacia (HEWLETT e HIBBERT, 1967; MCDONNELL, 2003). 

Hoover e Hursh (1943) já alertavam sobre a influência da topografia e 

espessura dos solos nas respostas hidrológicas das bacias hidrográficas. 

Posteriormente, outros autores inferiram sobre a relação entre as propriedades físico-

hídricas do solo e as características dos hidrogramas (SAYAMA et al., 2011; 

WHIKPEY e KIRKBY, 1978). 

Inserido nessa temática, Dunne (1978) concluiu que a presença e contribuição 

dos mecanismos de escoamento subsuperficial rápido, escoamento de retorno e 

escoamento por precipitação sobre áreas saturadas variam de bacia para bacia, em 

função de diferentes fatores. Entre eles, um dos mais importantes seria a espessura 

do solo. Para Hewlett e Hibbert (1967), os fatores que controlam a geração de 

escoamento em pequenas bacias hidrográficas, com cobertura florestal, são: área, 

comprimento do canal, declividade e a espessura da camada hidrologicamente ativa. 
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Todavia, conforme primeiramente apontado por Hoover e Hursh (1943), a 

capacidade de armazenamento carece de avaliação isolada para que se possa 

concluir a respeito da sua influência sobre os mecanismos de geração de escoamento. 

Apesar do longo período decorrido desde a afirmação de Hoover e Hursh 

(1943), Price (2011) aponta que, ainda nos dias atuais, a influência armazenamento 

ainda não está suficientemente compreendida pela comunidade hidrológica. 

Na mesma linha, McDonnell et al. (2007) argumentam que, devido à 

dificuldade de observação e à multiplicidade de mecanismos, ao contrário dos 

mecanismos de geração de escoamento superficial, o escoamento subsuperficial 

ainda não está totalmente compreendido pelos hidrólogos. Para Beven (2006), a 

heterogeneidade do solo torna a relação entre armazenamento e descarga ainda mais 

difícil de entender. 

Santos (2009) afirma que, considerando a complexidade do problema e a 

natureza empírica da hidrologia, o conhecimento dos mecanismos de geração de 

escoamento está associado ao monitoramento intensivo e sistemático de pequenas 

bacias experimentais, incluindo experimentos em vertentes e bacias de zero-ordem, 

que dependem, portanto, dos avanços nas técnicas de medição. Para o autor, tal 

dependência empírica faz com que o acúmulo de conhecimento gere constantes 

revisões nos modelos teóricos concebidos sobre os processos hidrológicos. 

Inseridos nessa temática, Kobiyama et al. (2008) implementaram uma rede de 

bacias experimentais, no município de Rio Negrinho, no estado de Santa Catarina. 

Essa rede de monitoramento proporcionou avanços profícuos ao entendimento das 

relações hidrogeomorfológicas locais (CARDOSO, 2013; CHAFFE, 2009; GIGLIO, 

2013; GRANDO, 2011; MARANGON, 2010; MARANGON, 2013; SANTOS, 2009; 

SCHULTZ, 2013; SCHULTZ, 2017 e SIEFERT, 2016). 

Para Santos (2009), as vertentes e microbacias hidrográficas constituem-se 

naturalmente como objeto de estudo da hidrogeomorfologia. Essa afirmação deve-se 

ao fato de que tais unidades são definidas a partir da dinâmica hidrogeomorfológica. 

Além disso, destaca o autor que, nessa escala de detalhe, a interação e complexidade 

dos processos apresentam-se de forma mais explícita. 

Shor e Gray (2007) afirmam que as bacias de zero-ordem são definidas como 

a menor área de acúmulo de drenagem necessária para que o escoamento produzido 

tenha volume suficiente para exfiltrar e iniciar um canal. 
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Todavia, na área das bacias experimentais, descritas em Kobiyama et al. 

(2008), observa-se um caso peculiar: nascentes que drenam a partir de um mesmo 

divisor e sob condições ambientais similares de formação geológica, propriedades 

físico-hídricas do solo (distribuição espacial da espessura do solo hidrológico, 

granulometria, porosidade, condutividade hidráulica) e uso da terra resultam em 

bacias de zero-ordem com áreas de drenagem significativamente distintas. 

Essa condição contrapõe-se à afirmação de Shor e Gray (2007), remetendo 

novamente aos questionamentos a respeito da necessidade de se incrementar o 

conhecimento das condições que governam o escoamento abaixo da superfície. 

Portanto, surge o questionamento que se pretende responder neste trabalho: quais 

fatores hidrogeomorfológicos determinam a ocorrência e localização das nascentes? 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Na área de estudo, nascentes que drenam a partir de um mesmo divisor e sob 

condições ambientais similares de formação geológica, propriedades físico-hídricas 

do solo (distribuição espacial da espessura do solo hidrológico, granulometria, 

porosidade, condutividade hidráulica) e uso da terra resultam em bacias de zero-

ordem com áreas de drenagem significativamente distintas. Dessa maneira, 

questiona-se: quais fatores hidrogeomorfológicos determinam a ocorrência e 

localização das nascentes? 

 

1.2 OBJETIVO 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal investigar os fatores 

hidrogeomorfológicos que determinam a ocorrência e a localização de três nascentes, 

localizadas em uma bacia experimental, no município de Rio Negrinho – SC. 

Como objetivos específicos, propõe-se: 

 Implementar uma rede de monitoramento intensivo das nascentes e canais de 

pequena ordem; 

 Caracterizar hidrogeomorfologicamente as bacias de zero-ordem que drenam 

para as nascentes estudadas e as demais vertentes, dos canais a jusante; 

 Investigar os mecanismos de geração de escoamento nas nascentes e canais 

de pequena ordem; 
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 Analisar conjuntamente os processos hidrogeomorfológicos, visando 

determinar os fatores que controlam a ocorrência e manutenção das 

nascentes. 
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2 ÁREA DE ESTUDO 
 

2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

A bacia do rio Saci é uma experimental mantida e operada pelo Laboratório 

de Hidrogeomorfologia da Universidade Federal do Paraná. É integrante da rede de 

bacias escola (KOBIYAMA et al., 2008), localizadas na bacia hidrográfica do Alto Rio 

Negro, na divisa dos estados do Paraná e Santa Catarina, município de Rio Negrinho, 

na mesorregião denominada Norte Catarinense (FIGURA 1).  

O clima da região, de acordo com EPAGRI/CIRAM (2006), é 

predominantemente do tipo Cfb, da classificação de Köppen. A temperatura média 

anual varia de 15,5ºC a 17,0ºC e a precipitação pluviométrica total anual varia de 1.360 

a 1.670 mm, com o total anual de dias de chuva entre 138 e 164 dias. A umidade 

média relativa do ar varia de 80 a 86%. 

O substrato do município de Rio Negrinho é composto por um pacote 

sedimentar formado por rochas originadas em ambiente glacial e periglacial, que se 

estendeu do Carbonífero Superior ao Permiano Médio (435 a 225 milhões de anos), 

denominado grupo Itararé (SILVA e BORTOLUZZI, 1987). 

Segundo o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (DINIZ et al., 2014), 

o grupo Itararé é caracterizado com unidade hidrolitológica granular, com espessura 

de intemperismo variando entre 5 a 30 metros. Apresenta grau de fraturamento médio 

e condutividade hidráulica da ordem de magnitude, variando entre 9.10-3 a 9.10-2 

m/dia. 

De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Estado de Santa Catarina 

(MACHADO, 2013), ao norte do município de Rio Negrinho, predomina a unidade 

hidroestratigráfica Mafra, enquanto que, na porção sul do município, prevalece a 

unidade estratigráfica Rio do Sul. 

A litologia da unidade Mafra é composta por arenitos finos a médios brancos 

e amarelo-avermelhados, mal selecionados, maciços ou com estratificação sigmoidal, 

com diamictitos de cores acastanhadas a cinza, maciços, varvitos predominantemente 

marrons, siltitos argilosos, esverdeados, finamente laminados, conglomerados e 

argilitos subordinados. 

Segundo Machado (2013), a unidade Rio do Sul apresenta litologia composta 

por folhelhos e siltitos cinza-escuros a pretos, conglomerados, diamictitos, ritmitos, 
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varvitos e arenitos, com estratificações plano-paralela e cruzada de baixo ângulo. Os 

folhelhos e siltitos possuem matéria orgânica carbonosa e apresentam laminações 

plano-paralela e ondulada, podendo conter seixos pingados, bem como intercalações 

de lentes de arenito muito fino. 

Esse conjunto de camadas areno-argilosas apresenta variações de espessura 

entre 50 e 200 m, nas áreas de afloramento, sendo bastante variável devido ao relevo 

deposicional. 

Os solos predominantes, na região de estudo, são os Cambissolos, com baixa 

fertilidade e elevados teores de matéria orgânica, cujo horizonte B é incipiente, 

definido pelo baixo gradiente textural, pela média e alta relação silte/argila ou pela 

presença de minerais primários de fácil decomposição (DALAGNOL, 2001). 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DAS BACIAS EXPERIMENTAIS 

 

A área sob investigação deste estudo compreende 18,46 hectares. Abrange 

a bacia hidrográfica do rio Saci (SANTOS, 2009), adicionada de um canal de primeira 

ordem, cuja nascente se situa ao norte do rio Saci (FIGURA 1). 

A cobertura é composta por mata nativa, reflorestamento de Pinus taeda e 

estradas rurais não-pavimentadas (FIGURA 2). As áreas de mata nativa concentram-

se nos fundos de vale, correspondendo a aproximadamente 25% da área total. O 

plantio do reflorestamento de Pinus taeda foi efetuado há aproximadamente três anos 

e ocupa 71% da área da bacia, estendendo-se dos limites da mata nativa até os 

divisores de drenagem, que são coincidentes com as estradas rurais não-

pavimentadas. 
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FIGURA 1 – LOCALIZAÇÃO DA BACIA EXPERIMENTAL DO RIO SACI 

 
A área hachurada  se refere à área de contribuição da estação hidrossedimentométrica do rio Saci 
( ), implementada em setembro de 2005 (SANTOS, 2009). As demais estações apresentadas ( ) 
foram implementadas a partir de janeiro de 2015. 

 

FIGURA 2 – USO DA TERRA NA BACIA EXPERIMENTAL DO RIO SACI 

 
 

De acordo com Santos (2009), as estradas secundárias, que contornam a 

bacia rio Saci, foram readequadas de maneira que seus sistemas de drenagem não 
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contribuam para o exutório dessa bacia. Todavia, as estradas rurais contribuem para 

o exutório da área de estudo, localizado a jusante da bacia do rio Saci (FIGURA 1). 

Diante da inexistência de uma base cartográfica em escala adequada, Santos 

(2009) realizou um levantamento topográfico detalhado, exclusivamente na bacia do 

rio Saci. A determinação das altitudes foi realizada a partir de nivelamento geométrico 

e a obtenção das coordenadas efetivou-se por meio de GPS topográfico. Nesse 

levantamento, foram amostrados cerca de 200 pontos. 

Adicionalmente, visando obter uma caracterização topográfica em nível de 

detalhe para a área incremental inserida neste estudo, efetivou-se um levantamento 

parcial da área com estação total modelo Leica® Flexline TS02. O caminhamento para 

irradiação dos pontos foi realizado com o objetivo de obter linhas representativas do 

perfil das encostas, talvegues e divisores da bacia, buscando-se, quando possível, 

manter um intervalo regular de 10 metros entre os pontos coletados.  

Nessa etapa da caracterização topográfica, foram levantados 325 pontos, 

considerando ocupações e os pontos irradiados, com densidade média de 54 

pontos/hectare. 

A base de dados altimétricos, obtida pela junção desses levantamentos, foi 

utilizada como referência para o levantamento topográfico em escala detalhada, que 

foi realizado por meio de um Veículo Aéreo Não Tripulado – VANT. O Modelo Digital 

do Terreno – MDT, obtido a partir do sobrevoo, é composto por pixels, com largura de 

63,3 cm (HUNG, et al. 2018). 
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FIGURA 3 - MODELO DIGITAL DO TERRENO (MDT) 

 
FONTE: Hung, et al. (2018) 

 

A determinação da camada hidrologicamente ativa foi realizada a partir das 

observações em 20 pontos da bacia. O autor usa o termo “solo hidrológico” como 

representação da camada hidrologicamente ativa, composta de solo mais material 

intemperizado, cuja espessura vai da superfície até a rocha. 

Santos (2009) realizou testes de correlação e concluiu que a espessura do 

solo hidrológico, medida em 20 poços perfurados até o topo da rocha não 

intemperizada, apresentou forte correlação com alguns atributos 

hidrogeomorfológicos das vertentes. Segundo o autor, esses resultados mostram uma 

forte interação entre os elementos da vertente e a ausência de um controle estrutural 

mais significativo, indicando que a dinâmica da água é determinante na configuração 

da paisagem local. Essa influência da dinâmica hidrológica na configuração da 

paisagem é corroborada, especialmente, pela forte correlação entre espessura do solo 

e índice topográfico, sendo este último um conceito eminentemente hidrológico. 

Com base nessas relações, Santos (2009) definiu um modelo para geração 

do mapa de espessura do solo da bacia, optando pela adoção do índice topográfico 

associado com o comprimento da vertente a montante. 

A espessura média do solo na bacia do rio Saci resultou em 5 m, sendo 

máxima nos três topos, localizados nos divisores da bacia, com gradativa diminuição 

no sentido dos vales. O fundo do vale corresponde à zona ripária e possui solo 

hidromórfico sempre saturado e extremante permeável, com espessura máxima de 
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meio metro. Na FIGURA 4, é apresentada a distribuição espacial da espessura do 

solo hidrológico, resultante da aplicação do modelo adotado, apresentado por Santos 

(2009). 

 
FIGURA 4 -  DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA ESPESSURA DO SOLO HIDROLÓGICO NA ÁREA DE 

ESTUDO 

 
FONTE: Modificado de Santos (2009). 

 

2.3 MONITORAMENTO HIDROLÓGICO 

 

Segundo Santos (2009), no Brasil, existe predominantemente o 

monitoramento sistemático de grandes e médias bacias hidrográficas, de tal forma 

que o monitoramento em áreas de drenagem inferiores a 100 km2 é praticamente 

inexistente, quando se trata da rede oficial. Segundo o autor, o principal fator 

contribuinte para esse fato está relacionado às grandes dimensões do país, ao 

elevado custo do monitoramento e ao fato da hidrologia brasileira estar 

predominantemente ligada ao interesse do setor de energia hidrelétrica.  

Em virtude da necessidade de estudos, métodos e modelos para tratamento 

de séries hidrológicas, associados ao dimensionamento de obras hidráulicas, 

normalmente, não se busca a compreensão exaustiva da complexidade do 

funcionamento do sistema bacia hidrográfica, resultando que o monitoramento 

detalhado das variáveis hidroambientais e das relações dos sistemas ambientais não 

sejam abordados. Portanto, esse tipo de estudo ainda é bastante incipiente no Brasil. 
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Em contraponto, este trabalho busca a compreensão, em escala de detalhe, 

da dinâmica do escoamento nas nascentes monitoradas. Assim, o objetivo foi 

estabelecer um escopo experimental para investigar os pressupostos acima listados, 

a fim de averiguar a hipótese formulada. Contudo, a implementação do monitoramento 

hidrológico, necessário para elucidar essas afirmativas, é demasiadamente onerosa 

para ser realizada apenas com materiais e sensores comerciais. 

Portanto, foram desenvolvidos, no âmbito da pesquisa, sensores de baixo 

custo que permitissem, por um lado, implementar tantos pontos de monitoramento 

quanto se julgasse necessário; e, por outro, garantir a acurácia dos dados obtidos. 

Com esse intuito, foram confeccionadas estruturas para o monitoramento da 

vazão em pontos fixos e sensores para o monitoramento do nível da água nesses 

locais. Optou-se pela utilização de vertedores com ângulo de abertura interna de 90º, 

confeccionados em chapas de aço galvanizado, com espessura de 1,8 mm, como 

estruturas para o monitoramento da vazão (FIGURA 5). 

 

FIGURA 5 - DIMENSÕES DOS VERTEDORES CONFECCIONADOS PARA O MONITORAMENTO 

 
 

Os vertedores foram instalados em três nascentes, que compõem o foco 

principal deste trabalho, e em dois canais de pequena ordem, a jusante. Tais 

estruturas foram adicionadas a uma rede de monitoramento já existente desde o ano 

de 2005 na área de estudo. Assim, totalizam-se seis pontos de monitoramento de 

descarga líquida. 

Esse tipo de vertedor foi implantado tendo em perspectiva a boa resolução, 

apresentada para as vazões que se esperava obter em nascentes com pequenas 
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áreas de contribuição. De acordo com Shen (1981), a descarga líquida instantânea 

nesse tipo de estrutura é calculada da seguinte maneira: 

 

Q=1,42 h2,5 (1) 

 

Em que Q corresponde à vazão (m³/s) e h é a altura (m) da lâmina d’água, 

que verte a partir da base da abertura do vertedor. 

Em paralelo, foram desenvolvidos sensores para o monitoramento do nível da 

água nos pontos de interesse. Ressalta-se que os componentes eletrônicos principais 

(MPX5010D) na constituição desses sensores foram fornecidos gratuitamente pela 

companhia Freescale Semiconductor Inc. 

Os vertedores V1, V2 e V3 foram instalados levando em consideração: I) a 

maior proximidade possível da nascente real; II) a configuração das margens, de 

maneira que se evite o escoamento superficial pelas laterais dos vertedores; III) a 

configuração do leito do canal, de maneira que se evite o escoamento subsuperficial 

por baixo da estrutura medidora; e IV) a condição favorável de acesso e instalação da 

estrutura com Data logger, painel solar e sensor de nível da água. 

Os vertedores V4 e V5 foram instalados em demais pontos de interesse, nos 

quais o autor julgou ser possível inferir sobre o comportamento hidrológico geral da 

área, tendo em consideração a rede de monitoramento já existente. A precipitação é 

monitorada por um pluviômetro, que fica a um quilômetro de distância da área de 

estudo. Todas as variáveis citadas são monitoradas em intervalos de tempo de dez 

em dez minutos. 

Após inspeções em campo, as estruturas para monitoramento do escoamento 

nas nascentes e demais pontos de interesse foram implementadas seguindo, de 

maneira geral, o esquema apresentado na FIGURA 6. 
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FIGURA 6 –  ESQUEMA DE CONFIGURAÇÃO PADRÃO DOS EXPERIMENTOS PARA 
MONITORAMENTO DO ESCOAMENTO NAS NASCENTES 

 
1) Painel solar para alimentação do Data Logger e sensor (es); 2) Suporte para Data Logger; 3) Sensor 
de nível da água; e 4) Vertedor triangular com abertura interna de 90º. 

 

A implementação dos vertedores para monitoramento das vazões das 

nascentes e canais de drenagem nas bacias experimentais teve início em fevereiro 

do ano de 2015. 

A conjunção do conhecimento prévio das condições locais e a análise das 

séries de dados, coletadas durante o monitoramento, demonstraram a necessidade 

de adequações em três dos vertedores implementados. 

Inicialmente, o local escolhido para a implantação do vertedor, designado para 

a nascente V1, localiza-se a aproximadamente 15 metros a jusante de sua localização 

atual. Em relação ao vertedor do ponto V4, este, originalmente, fora instalado a jusante 

da nascente V2, próximo da confluência com o canal originário da nascente V1. 

Todavia, a análise da série dos dados obtidos e observações in situ 

evidenciaram a ocorrência de escoamento lateral às estruturas de medição das 

estações V1 e V4, por meio de pequenas fendas nas rochas que compõem as 

margens dos canais. Dessa maneira, durante o ano de 2016, as duas estruturas foram 

realocadas para assegurar que os dados obtidos representem de maneira fidedigna a 

dinâmica do escoamento na área de estudo. 

O vertedor do ponto V5, localizado no exutório das bacias embutidas, 

originalmente apresentava altura da crista de 30 cm. Entretanto, a magnitude das 

vazões, durante os eventos, demonstrou a necessidade de uma estrutura de maior 

porte, para impedir a "fuga" do escoamento pelas laterais ou por cima da crista do 

vertedor. Portanto, foi confeccionado um novo vertedor, com abertura de 90º, cuja 
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altura da crista é de 70 cm. A instalação da nova estrutura para o ponto V5 foi realizada 

no mesmo local da estrutura anterior. 

Em função do alto custo para aquisição do número de equipamentos 

necessários ao monitoramento dos processos pesquisados, optou-se pelo 

desenvolvimento experimental de alguns sensores. 

Para monitorar o nível da água em resolução temporal adequada, foram 

construídos sensores de nível, que visaram: I) dispor de um grande número de 

sensores para monitorar quantos pontos se julgasse necessário; II) monitorar o nível 

da água em diferentes pontos na mesma resolução temporal da rede de 

monitoramento já existente (intervalo de tempo de 10 minutos); e III) assegurar a 

qualidade das medições com resolução vertical adequada e boa acurácia. Após a 

realização de diversos testes, obteve-se, como modelo final, a composição 

apresentada na FIGURA 7. 

 

FIGURA 7 - ESTRUTURA DE MONTAGEM DO SENSOR DE NÍVEL UTILIZADO 

  
1) CAP roscável em PVC (3/4”); 2) Extensão de latão para torneiras em geral (3/4”); 3) Plug roscável 
em PVC (3/4”); 4) CAP roscável em PVC (3/4”) com pequenos furos na parte superior; 5) Cabo elétrico 
com três ramificações; 6) Tubo capilar flexível para tomada da pressão atmosférica; 7) Transdutor de 
pressão MPX5010 (FREESCALE, 2012); e 8) Tubo capilar para tomada da pressão da coluna d’água. 

 

O núcleo da estrutura do sensor consiste no transdutor de pressão, modelo 

MPX5010, fabricado pela Freescale Semiconductor. Esse componente eletrônico é 

capaz de monitorar uma coluna d’água de um metro de altura, com resolução de 0,25 

mm (FREESCALE SEMICONDUCTOR, 2012).  

1 2 3 4

76

5
8
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O transdutor fica instalado dentro de um tubo de metal (2), protegido pelos 

Caps e Plug em PVC (1, 3 e 4), de tal maneira que sua ligação com o ambiente externo 

ao tubo de metal ocorre somente por meio de dois tubos flexíveis. 

O transdutor conecta-se ao Data logger, por meio de um cabo com três 

filamentos (5). Essas três ramificações têm a função de fornecer energia para o 

funcionamento do equipamento (Vsupply), aterramento, além de captar a resposta do 

componente eletrônico (Vout). A partir de duas conexões para a tomada da pressão 

atmosférica (6) e da pressão da coluna d’água (8), o componente envia uma resposta 

em Volts para o Data logger, conforme abaixo: 

 
Vout=Vsupply 0,09 h+0,04  (2) 

 

Em que Vsupply é a voltagem de alimentação do transdutor (5 Volts); Vout é a 

resposta do transdutor, em Volts, em função da coluna d’água (h), em metros. 

Uma vez obtida a resposta em Volts do transdutor de pressão, a coluna d’água 

correspondente, em centímetros, é alcançada por meio da equação de calibração 

abaixo: 

 

h=22,6604 Vout-4,5321 (3) 

 

Após a confecção dos sensores, foram realizados alguns testes com a 

intenção de avaliar o desempenho das medidas obtidas. A FIGURA 8a apresenta o 

teste realizado, inserindo o sensor construído em um tubo graduado de acrílico. Nesse 

teste, é possível variar a altura da coluna d’água dentro do tubo de ensaio e 

acompanhar a resposta do sensor. 
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FIGURA 8 –  AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS DO SENSOR DE NÍVEL DA ÁGUA CONSTRUÍDO. A) 

COMPARAÇÃO DE UM SENSOR COM LEITURAS VISUAIS; E B) COMPARAÇÃO DE 
TRÊS SENSORES COM UM MODELO COMERCIAL 

  
 

Como resultado, é possível observar que as leituras, realizadas pelo sensor 

desenvolvido na pesquisa, apresentam sistematicamente um pequeno deslocamento 

em relação à medida real. Contudo, essa diferença é aproximadamente constante em 

50 mm. Portanto, a precisão das medidas do sensor permite a posterior correção do 

dado medido. 

A FIGURA 8b apresenta um teste comparando as leituras simultâneas de três 

sensores, construídos nesta pesquisa, em cotejo com as leituras de um sensor 

comercial. Nesse caso, considera-se a leitura do sensor comercial como a informação 

confiável e avalia-se a variação dos sensores construídos. 

A conclusão desse segundo teste é similar ao resultado da primeira avaliação. 

Os resultados obtidos com os sensores construídos apresentam um offset 

aproximadamente constante de 60 mm em relação às leituras do sensor comercial. 
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3 HIDROGEOMORFOLOGIA DAS BACIAS DE ZERO-ORDEM E CANAIS DE 
DRENAGEM 

 

3.1 NASCENTES COMO ELEMENTOS HIDROGEOMORFOLÓGICOS NO 

CONTEXTO DAS BACIAS DE ZERO-ORDEM E CANAIS DE DRENAGEM 

 

O termo nascente refere-se a um sistema ambiental em que a exfiltração da 

água subterrânea ocorre naturalmente, de modo temporário ou perene, integrando à 

rede de drenagem superficial (FELIPPE e MAGALHÃES JR, 2014; MANGA, 1996). 

Hidrólogos e geomorfólogos já avaliaram, de maneira geral, as características 

dos canais de escoamento, enquanto que as características das nascentes ainda são 

menos conhecidas (WHITING e STAMM, 1995). 

Griffiths, Anderson e Springer (2008) argumentam que as características 

morfológicas dos canais já foram objeto de estudo. Todavia, ainda não há consenso 

sobre as definições dos canais de nascentes na literatura. Também, não há definição 

sobre o porquê de suas características serem tão distintas das verificadas em canais 

alimentados por escoamento superficial. 

Henkle, Wohl e Beckman (2011) apresentam três definições para os tipos de 

nascentes. De acordo com esses autores, os afloramentos de água subterrânea 

podem ser definidos como pontual, areal ou mista (tradução do autor). 

Em acordo com a própria definição do termo, as nascentes, classificadas como 

pontuais, distinguem-se por ocupar um determinado ponto fixo na encosta, 

normalmente, surgindo de maneira abrupta. As nascentes ditas areais constituem-se 

em uma pequena área saturada (< 20m²), a partir de onde os canais de drenagem 

iniciam. Por fim, há a definição das nascentes gradativas, que não se apresentam em 

um único ponto, mas também não constituem uma área saturada. Nesses casos, a 

nascente desenvolve-se ao longo de alguns metros a jusante, na encosta (HENKLE, 

WOHL e BECKMAN, 2011). 

A rede de drenagem, conectada às nascentes, também é objeto de análise 

toponímica. Buscando estabelecer um patamar comum, em uma análise inicial, é 

possível definir os canais de drenagem em três categorias distintas: canais de 

nascentes, canais de escoamento e canais híbridos (GRIFFITHS, ANDERSON e 

SPRINGER, 2008, tradução do autor). 
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Os canais de nascentes, como o próprio nome sugere, são os corpos d’água, 

perenes ou efêmeros, cuja maior proporção de seu volume é originária de nascentes 

e, portanto, majoritariamente subsuperficial. Por outro lado, os canais cujo caudal 

recebe maior contribuição do escoamento superficial são denominados canais de 

escoamento. Canais de drenagem, cujo volume originariamente é bem dividido entre 

nascentes e escoamento superficial, são designados canais híbridos (GRIFFITHS, 

ANDERSON e SPRINGER, 2008; WHITING e STAMM, 1995; MANGA; 1996). 

As bacias zero-ordem definem-se como a menor área de acúmulo de drenagem 

necessária para que o escoamento produzido tenha volume suficiente para exfiltrar e 

iniciar um canal (SHOR e GRAY, 2007). 

O nível freático pode atingir a superfície, em nascentes, por escoamento difuso 

ou por dutos (WHITE, 2012; WHITING e STAMM, 1995). O escoamento difuso, 

Darcian-flow, é caracterizado pela água que se move por meios porosos (DARCY, 

1856). Está associado aos mecanismos de exfiltração e áreas variáveis de afluência. 

O escoamento por dutos é caracterizado pelo movimento da água em grandes 

cavidades. Está relacionado à ressurgência ou reemergência de pequenos canais. 

Como o escoamento por meio da matriz do solo é naturalmente mais lento do 

que o escoamento superficial, é de se esperar que os canais de nascentes 

apresentem maiores tempos de atrasos de pico em relação à chuva (HEWLETT e 

HIBBERT, 1967; WHITING e STAMM, 1995). 

Os canais originados por nascentes evidenciam margens bem definidas, 

formadas por detritos orgânicos ou aluviais. As margens, normalmente, sobem 

abruptamente após a linha d’água até uma superfície praticamente horizontal, 

normalmente de origem deposicional (WHITING e STAMM, 1995; GRIFFITHS, 

ADERSON e SPRINGER, 2008).  

Para alguns autores, a relação largura/profundidade aumenta na medida em 

que aumentam as vazões médias (OSTERKAMP e HEDMAN, 1982; WHITING e 

STAMM,1995; WHITING e MOOG, 2000). Por outro lado, para Pizzuto (1986), essa 

relação é inversa, portanto, não aparenta ser uma variável que caracterize 

notadamente uma diferença entre os diferentes tipos de canais de drenagem. 

Para Griffiths, Anderson e Springer (2008), as diferenças entre as 

características de relação largura/profundidade, declividade das margens e 

sinuosidade estão relacionadas ao mecanismo de geração de escoamento 

predominante. 
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De maneira geral, autores têm reportado que as áreas de contribuição 

superficial para as nascentes são reduzidas. Tal relação é ainda mais evidente ao se 

comparar as áreas de afluência necessárias para manter permanências de vazões 

similares, em canais de nascentes, em relação aos canais alimentados por 

escoamento superficial (HENKLE, WOHL e BECKMAN, 2011; DEKKER e HUGHSON, 

2014; PLACZKOWSKA et al., 2015). 

Whiting e Stamm (1995) argumentam que o volume escoado em algumas 

nascentes é tão grande e persistente que se estima haver uma área de drenagem 

subsuperficial substancialmente maior do que a área de drenagem superficial, 

contribuindo para alimentar as nascentes. Também por esse motivo, as áreas de 

drenagem não apresentam relação com as características de escoamento e geometria 

dos canais de nascentes. 

Inserido nessa discussão, Sayama et al. (2011) entendem essas elevadas 

vazões específicas como sendo decorrentes de outro fator. Para os autores, a camada 

hidrologicamente ativa das porções localizadas à montante das nascentes atua como 

um reservatório, diminuindo o efeito da precipitação nos eventos de cheia e 

propiciando uma descarga aproximadamente constante para os canais nos períodos 

de estiagem. Exatamente por esse motivo, espera-se que canais, originados em 

nascentes, apresentem menores variações nos hidrogramas e nas permanências de 

vazões, em relação aos canais alimentados por escoamento superficial (WHITING e 

STAMM, 1995; GRIFFITHS, ANDERSON e SPRINGER, 2008; MANGA, 1996). 

Diante disso, cabe à hidrogeomorfologia os estudos que buscam relacionar as 

formas da superfície terrestre e os caminhos pela água, percorridos até chegarem aos 

rios. Segundo Sidle e Onda (2004), a hidrogeomorfologia é uma ciência 

interdisciplinar, com foco na interação e ligação entre os processos hidrológicos com 

as formas terrestres. Goerl et al. (2012), ao realizar revisão sobre o histórico da 

hidrogeomorfologia, propõe que o objeto de estudo dessa ciência sejam os processos 

hidrogeomorfológicos. 

Os processos hidrogeomorfológicos são aqueles que exercem controle tanto 

sobre a evolução e formação da paisagem como sobre os processos hidrológicos 

(GOERL et al., 2012). Para Okunishi (1994), a hidrogeomorfologia pesquisa as 

interações entre os processos hidrológicos e geomorfológicos. 

Considerando essa temática, a FIGURA 9 evidencia a relação de 

interdependência dos mecanismos de geração de escoamento, em relação às formas 
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do relevo. Todavia, há que se ressaltar também a influência do escoamento na 

conformação da paisagem. Esse sistema de retroalimentação mútua consiste na 

essência da hidrogeomorfologia. 

 

FIGURA 9 - RELAÇÃO ENTRE PAISAGEM E MECANISMOS DE GERAÇÃO DE ESCOAMENTO 

 
 

Dessa forma, a interação e influência entre a camada hidrologicamente ativa e 

os mecanismos de geração de escoamento, e vice-versa, constitui-se como um 

processo hidrogeomorfológico. 

Para Sidle (2006), os avanços nessa ciência são extremamente dependentes 

de monitoramento e modelagem. Assim, as vertentes e microbacias hidrográficas 

habilitam-se naturalmente como objeto de estudo da hidrogeomorfologia, pois: I) 

definem-se a partir da dinâmica hidrogeomorfológica; e II) a interação e complexidade 

dos processos tornam-se mais explícitas na escala de detalhe (SANTOS, 2009). 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOMORFOLÓGICA DA ÁREA DE ESTUDO 

 
Tendo em vista a descrição da área de estudo, apresentada no item “2.2 

CARACTERÍSTICAS DAS BACIAS EXPERIMENTAIS”, e a implementação do 

monitoramento automático das vazões, descrito no item "2.3 MONITORAMENTO 

HIDROLÓGICO" a FIGURA 1 evidencia a distribuição das estruturas de medição da 

vazão e a segmentação das respectivas áreas de contribuição. 
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A seguir, a TABELA 1 apresenta uma breve descrição das características 

básicas hidrogeomorfológicas, associadas às áreas de contribuição de cada estrutura 

de medição. 

Cabe ressaltar que os valores de área de drenagem superficial (A) 

apresentados dizem respeito às contribuições acumuladas até o respectivo ponto de 

medição. Portanto, os pontos de medição, localizados a jusante das nascentes, 

compreendem as áreas das bacias embutidas de montante (e.g. a área de drenagem 

superficial do ponto V4 incorpora a dimensão da área de drenagem da nascente V1). 

 
TABELA 1 - CARACTERÍSTICAS HIDROGEOMORFOLÓGICAS DA ÁREA DE ESTUDO 

Local A H (m) β~ LJ LM L' Solo e cobertura (%) 
(ha) Mín. Máx. (%) (m) (m) (m) SlRZ SlFr SlRd 

V1 6,84 945 975 11,1 380 375 344 1 95 4 
V2 0,41 948 969 18,9 383 127 121 5 95 0 
V3 2,65 950 975 13,5 459 146 192 1 93 6 
V4 8,00 935 975 11,6 268 487 439 3 94 3 

Saci 9,60 933 975 12,8 240 515 462 6 92 2 
V5 18,46 918 975 14,8 0 755 678 8 87 5 

A corresponde à área de drenagem superficial; H representa a cota na superfície; β~ corresponde à 
mediana dos valores da declividade superficial; LJ corresponde ao comprimento de vertente a jusante 
do ponto de medição até o exutório da bacia (estação V5); LM representa o comprimento de vertente 
a montante do ponto de medição até o divisor de águas; L' é a maior distância euclidiana do ponto ao 
divisor de drenagem superficial; SlRZ representa os solos das zonas ripárias; SlFr corresponde aos 
solos localizados nas encostas médias e divisores; e SlRd corresponde às porções da bacia com uso 
de estradas rurais não-pavimentadas. 

 

Os solos SlRZ estão localizados nos fundos de vale, delimitados pela zona 

ripária, ricos em matéria orgânica e com espessura de 0,5 m. SlFr corresponde aos 

solos localizados nas encostas médias e divisores, com cobertura florestal, 

composição mineral e espessuras, que variam entre 4 metros, nos terços médio e 

inferior, e 7 metros nos divisores. SlRd corresponde às porções da bacia com uso de 

estradas rurais não-pavimentadas; apresentam elevada compactação da camada 

superficial do solo, composição mineral e espessuras que variam entre 4 e 7 metros, 

de acordo com as espessuras dos solos que as circundam. 

De maneira geral, chama-se atenção para o fato de que a bacia de zero-

ordem, contribuinte da nascente V2, é a única porção sem influência das estradas 

rurais não-pavimentadas. Assim, a participação absoluta do uso do solo pelas 

estradas secundárias aumenta paulatinamente no sentido de jusante da área de 

estudo, na medida em que essas estradas contribuem para os pontos monitorados a 

jusante das bacias de zero-ordem.  
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Esse incremento é mais facilmente observado em relação ao segmento de 

estrada, localizado entre as áreas de contribuição dos pontos V2 e V3 e o segmento 

de estrada localizado ao noroeste do ponto V3. Em ambos os casos, apesar de que 

iniciam junto ao interflúvio, essas porções foram adequadas de maneira que somente 

contribuem para a área de drenagem do exutório da bacia (estação V5). 

A seguir, as FIGURAS 10 e 11 demonstram uma representação esquemática 

linear da variação da cota altimétrica, em relação ao comprimento das vertentes e em 

relação à área de drenagem superficial, respectivamente. 

As linhas vermelhas, verdes e azuis correspondem aos valores observados 

nos talvegues das bacias de zero ordem, contribuintes das nascentes V1, V2 e V3, 

respectivamente. Após o afloramento, as linhas escuras descrevem a variação da 

cota, ao longo dos canais de drenagem, originados em cada uma das nascentes. 

As descontinuidades verificadas na FIGURA 11 são decorrentes das 

confluências entre os canais da área de estudo. Nessas situações, há um significativo 

incremento de área para uma pequena variação da cota altimétrica. Todavia, ainda 

assim, tal relação pode fornecer algumas conclusões úteis para o entendimento da 

configuração local. 

A análise conjunta das FIGURAS 10 e 11, permite avaliar que as bacias de 

zero-ordem, que drenam para as nascentes V1, V2 e V3, apresentam significativas 

variações de magnitude de área. Entretanto, no que diz respeito à cota altimétrica, 

observa-se uma variação de, no máximo, cinco metros entre os afloramentos. 

Na mesma linha, a porção das FIGURAS 10 e 11, que representa as áreas 

mais próximas aos divisores (ao lado direito de ambas as imagens), elucida a 

similaridade das cotas dos afloramentos. Sobretudo, a FIGURA 11 evidencia a 

disparidade das áreas de drenagem das bacias de zero ordem para cotas similares. 

Com relação à forma das vertentes, a FIGURA 10 permite observar 

características distintas entre as bacias de zero-ordem.  

De maneira geral, o transecto do talvegue, que drena em sentido do ponto V1 

(linha vermelha), apresenta o maior comprimento de vertente até o afloramento. Ao 

longo da encosta, é possível verificar trechos com alternância das formas côncava, 

convexa e retilínea. O terço superior dessa bacia de zero-ordem apresenta 

características predominantemente retilíneas, seguida de uma forma côncava em seu 

terço médio. Próximo da nascente, a vertente evidencia características de forma 

convexa. 
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O perfil longitudinal da bacia de zero-ordem da nascente V2 (linha verde) 

apresenta um topo plano, definido a partir de uma linha de cume, que se estende para 

o interior da área de estudo, separando-a da nascente V3. Posteriormente, pode-se 

observar uma variação acentuada da cota da superfície, com forma convexa uniforme 

até o afloramento da nascente V2. 

A área de contribuição da nascente V3 (linha azul) exibe um pequeno trecho 

plano junto ao divisor. Posteriormente, essa vertente evidencia-se de maneira 

aproximadamente retilínea, desde sua porção superior até o afloramento da nascente. 

Por fim, também é possível notar que os trechos de drenagens, localizados 

logo a jusante da ocorrência das nascentes, apresentam forma predominantemente 

côncava nos três casos avaliados. 

Essas características apontam indícios de que o afloramento do nível freático 

está mais proximamente associado com as variações da topografia da camada 

impermeável do que com a conformação da área de contribuição superficial 

(MEERVELD e MCDONNELL, 2006, SAYAMA et al., 2011). 

A FIGURA 11 também possibilita identificar padrões em relação ao 

incremento de área de contribuição. Nota-se que as bacias de zero ordem das 

nascentes V1 e V3 exibem "saltos" nos incrementos de área de drenagem, em faixas 

de altitudes similares. Esses incrementos paralelos são verificados de forma mais 

evidente na faixa de cotas entre 950 e 955 m. 

Entretanto, a análise dos perfis longitudinais e dos diagramas de área de 

drenagem versus cota pode conduzir a conclusões com viés, uma vez que suas 

representações estão associadas a uma única linha, que percorre a extensão do 

talvegue. Dessa maneira, negligencia-se, em algum grau, a forma e contribuição das 

encostas perpendiculares aos talvegues. 
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FIGURA 10 –  PERFIS LONGITUDINAIS AO LONGO DOS TALVEGUES DAS BACIAS DE ZERO 
ORDEM E RESPECTIVOS CANAIS DE DRENAGEM 

 
 

FIGURA 11 –  DIAGRAMA DA RELAÇÃO DA ÁREA DE DRENAGEM SUPERFICIAL VERSUS COTA 
AO LONGO DOS TALVEGUES DAS BACIAS DE ZERO ORDEM E RESPECTIVOS 
CANAIS DE DRENAGEM 
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Como alternativa, é possível abordar a discretização das encostas, de 

maneira que se represente toda a área de drenagem, a partir de curvas hipsométricas. 

Tais curvas têm o intuito de fornecer subsídios para o estudo das inter-relações, 

existentes em determinada unidade horizontal de espaço, em relação às faixas 

altitudinais (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

A partir da plotagem das áreas existentes entre cada faixa altimétrica na 

abcissa e das cotas nas ordenadas, exprime-se a maneira pela qual o volume rochoso, 

situado abaixo da superfície topográfica, está distribuído desde a base até o divisor 

(CHRISTOFOLETTI, 1980). Em síntese, a curva hipsométrica pode ser entendida 

como sendo a curva de permanência de cotas no espaço. 

A FIGURA 12 apresenta a hipsometria obtida a partir das áreas de 

contribuição superficial das bacias embutidas, contempladas neste estudo. Exibe 

também as curvas hipsométricas, obtidas a partir da subtração do solo hidrológico em 

relação à superfície, a hipsometria da camada rochosa não-intemperizada e a 

distribuição das declividades. As representações mantêm referências dimensionais 

fixas com o intuito de facilitar a comparação entre os locais representados. 

Em termos práticos, a definição de HG corresponde à cota de HI no exutório 

da área avaliada. Essa abstração é necessária para que seja possível exprimir o 

volume e altura da rocha exclusivamente até o ponto do exutório. Dessa maneira, a 

área existente entre as curvas de HI e HG demonstra o volume de rocha que constitui 

o aquífero efetivo de uma determinada bacia. O volume de rocha, localizado abaixo 

dessa linha hipotética, é constituinte do aquífero que drena a jusante do ponto de 

referência. 

A análise da FIGURA 12 evidencia, de maneira visual, que, sob a área de 

contribuição superficial delimitada, a bacia zero ordem V1 apresenta maior volume de 

armazenamento, em comparação com as nascentes V2 e V3. 

Entretanto, observa-se também que, na medida em que o local analisado está 

localizado mais a jusante, suas peculiaridades tornam-se cada vez menos evidentes 

nesse tipo de análise, visto que, em se tratando de uma análise acumulada, as curvas 

hipsométricas dos pontos a jusante tendem a representar uma condição média das 

bacias embutidas de montante. 
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FIGURA 12: CURVAS HIPSOMÉTRICAS OBTIDAS A PARTIR DAS ÁREAS DE CONTRIBUIÇÃO 
SUPERFICIAL DOS PONTOS MONITORADOS. 
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Como forma de possibilitar uma comparação ainda mais direta entre os 

pontos, é possível também avaliar os resultados de maneira relativa, em detrimento 

de uma análise absoluta. Esse artifício denomina-se Integral Hipsométrica (HYP). 

Nesse caso, a soma da área sob a curva hipsométrica relativa expressa a proporção 

de volume existente na área avaliada. 

A TABELA 2 apresenta as integrais hipsométricas das áreas incrementais das 

bacias embutidas e das áreas de drenagem acumuladas. Essa distinção é necessária 

para que seja possível avaliar a composição de diferentes segmentos ao longo do 

espaço, sem que os volumes acumulados a montante influenciem a análise da área 

incremental. Em sequência, a FIGURA 13 apresenta a dispersão da relação entre as 

áreas de drenagem e os valores obtidos das integrais hipsométricas. 

 
TABELA 2 - INTEGRAIS HIPSOMÉTRICAS DAS ÁREAS INCREMENTAIS E ACUMULADAS 

 Área de contribuição acumulada Área de contribuição incremental 
Local HYP HYPG HYPI ∑A (ha) HYP HYPG HYPI ∆A (ha) 

V1 0,717 0,543 0,174 6,84 0,717 0,543 0,174 6,84 
V2 0,663 0,460 0,203 0,41 0,663 0,460 0,203 0,41 
V3 0,642 0,427 0,215 2,65 0,642 0,427 0,215 2,65 
V4 0,734 0,609 0,125 8,00 0,584 0,460 0,124 1,16 

Saci 0,697 0,581 0,115 9,60 0,471 0,377 0,094 1,19 
V5 0,697 0,614 0,083 18,46 0,527 0,457 0,070 6,21 

HYP corresponde à integral hipsométrica da superfície; HYPG corresponde à integral hipsométrica da 
camada impermeável; HYPI corresponde à integral hipsométrica da camada hidrologicamente ativa; 
∆A representa a área de drenagem superficial incremental; e ∑A representa a área de drenagem 
superficial acumulada até a estação. 

 

Cabe ressaltar que a interpretação da disposição dos pontos plotados na 

FIGURA 13 está sujeita às seguintes considerações: I) os valores que representam 

as integrais hipsométricas acumuladas (x) é susceptível da influência das bacias 

embutidas a montante, tal como verificado na FIGURA 12; II) as integrais 

hipsométricas dos pontos a jusante das nascentes é calculada a partir de cotas de 

base (HG) inferiores. Portanto, os valores que representam as integrais hipsométricas 

das áreas incrementais devem ser avaliados sob o ponto de vista da participação 

relativa de cada camada na composição do armazenamento de cada segmento 

representado. 
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FIGURA 13: DISPERSÃO ENTRE ÁREAS DE DRENAGEM SUPERFICIAIS E INTEGRAIS 
HIPSOMÉTRICAS 

 
 

A análise conjunta da TABELA 2 e da FIGURA 13 permite observar que, em 

linhas gerais, os seis pontos monitorados apresentam um volume relativo de rocha 
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Por outro lado, contribuição relativa do aquífero raso (delimitado pelo solo 
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Em um dado solo, é função do teor de água no solo, KΘ, tanto maior quanto 

mais úmido o solo, sendo que atinge o valor máximo com o solo saturado e é nula 

com o solo seco. Quando o solo está saturado, é denominada de condutividade 

hidráulica saturada (KS) (CAUDURO e DORFMAN, 1986). 

A condutividade hidráulica saturada pode ser determinada por métodos 

diretos e indiretos (OOSTERBAAN e NIJLAND, 1994). Os métodos diretos são 

aplicados em campo ou em amostras indeformadas em laboratório, sendo bastante 

onerosos em tempo e em mão de obra intensiva. Os métodos indiretos consistem em 

obtê-la por meio de outras propriedades do solo, determinadas mais facilmente. 

Dentre os métodos indiretos, destacam-se as funções de pedotransferência, que 

determinam as propriedades hidráulicas a partir de propriedade físicas do solo, como 

textura, densidade, matéria orgânica e curva de retenção de água no solo (RAWLS e 

BRAKENSIEK, 1985; SCHAAP et al, 2001). 

Os métodos diretos (hidráulicos), em campo ou laboratório, baseiam-se no 

mesmo princípio de medida. Impõem-se certas condições ao fluxo de água, com base 

em um volume de solo, e mede-se a descarga ou densidade de fluxo. A condutividade 

hidráulica saturada é calculada por equações que descrevem a relação existente entre 

as condições de escoamento e a descarga. 

Nas determinações realizadas em campo, o volume de solo afetado pela 

medida é maior que as realizadas em laboratório. Assim, os métodos de campo são 

considerados mais confiáveis (CAUDURO e DORFMAN, 1986), sendo comum, 

inclusive, a adoção da sigla KFS (field-saturated hydraulic conductivity) para designar 

os resultados obtidos com ensaios de campo (GÓMEZ et al., 2005; RODGERS e 

MULQUEEN, 2006; BAGARELLO e SGROI, 2007). 

Mesmo entre os métodos de campo, o volume de solo afetado pelo ensaio 

apresenta relação direta com a qualidade do resultado (CHAPPELL et al., 1998). 

Assim, os métodos de campo são divididos em relação ao volume de solo afetado, em 

pequena escala (p.ex. poço) e grande escala (p.ex. trincheira). Via de regra, os valores 

de condutividade hidráulica saturada tendem a aumentar com o incremento do volume 

de solo ensaiado (MOHANTY et al., 1994; BROMLEY et al., 2004), devido à 

irregularidade da ocorrência de macroporos.  

Chappell et al. (2004), trabalhando com dados pontuais e médios da bacia, 

indicam a necessidade de fazer uma transposição de escala (up-scale) para 



45 

comparação dos valores, apontando a maneira mais simples como sendo a utilização 

da média aritmética dos valores pontuais. 

Santos (2009) determinou os valores de condutividade hidráulica saturada na 

bacia do rio Saci. O autor empregou o método do poço direto (CAUDURO e 

DORFMAN, 1986) em 19 poços distribuídos na área de contribuição da estação do rio 

Saci (representada pelo símbolo  na FIGURA 1). Os poços possuem diâmetro de 8 

centímetros e foram perfurados até o topo da rocha não intemperizada. 

O método do poço direto ou poço abaixo do nível freático é empregado para 

medição de condutividade hidráulica saturada abaixo do nível freático e quando em 

presença de aquífero livre. Sua aplicação está limitada, portanto, a solos que 

apresentam lençol freático próximo à superfície (CAUDURO E DORFMAN, 1986). 

Consiste em abrir ou utilizar um poço existente, aguardando-se a 

estabilização do nível freático dentro dele para iniciar o ensaio. Retira-se, então, entre 

20 e 40 cm de água do poço, a fim de medir a velocidade de recuperação do nível 

freático. Considerações teóricas do método e descrição detalhada do ensaio podem 

ser obtidas em Beers (1983) Cauduro e Dorfman (1986) e Oosterbaan e Nijland 

(1994). 

Os valores de KFS, obtidos por Santos (2009), apresentam variação entre 0,11 

a 116,13 m/dia. De maneira geral, os ensaios realizados, em condições em que o nível 

freático raso encontrava-se a mais de 50 cm da superfície, resultaram em KFS 

inferiores a 3 m/dia. As medições, realizadas com o nível freático acima de 50 cm da 

superfície, apresentaram valores elevados de KFS, evidenciando a presença de 

macroporos e, em alguns casos, caminhos preferenciais de escoamento na porção 

superior do perfil do solo. 

De acordo com Santos (2009), os maiores valores de KFS estão associados à 

presença de caminhos preferenciais de escoamento subsuperficial e se localizam no 

talvegue da bacia de zero-ordem da nascente V1, próximo da cota 950 m (FIGURA 

10). O autor também monitorou a ocorrência de escoamento superficial durante 

eventos de precipitação e observou que, em condições de maior umidade, a nascente 

V1 desloca-se alguns metros para montante. 

Esses resultados alinham-se à observação de que os locais de exfiltração das 

bacias de zero-ordem ocorrem em cotas similares. No caso da nascente V1, a 

presença de macroporos ou caminhos preferenciais de escoamento aumenta 

significativamente a Kfs e a capacidade de drenagem do solo nas cotas próximas a 
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950 m. Como consequência, o ponto de exfiltração perene da nascente V1 localiza-

se na cota 945 m, abaixo das cotas das nascentes V2 e V3. Todavia, em condições 

nas quais o perfil do solo próximo à nascente V1 está saturado, o ponto de exfiltração 

desloca-se para montante e aproxima-se da cota de ocorrência das nascentes V2 e 

V3. 

 

3.3 GERAÇÃO DE ESCOAMENTO NA BACIA EXPERIMENTAL DO RIO SACI 

 

3.3.1 Mecanismos de geração de escoamento 

 

O conhecimento dos mecanismos de geração de escoamento remete ao 

pioneiro trabalho de Horton, publicado em 1933, no qual é proposto o primeiro modelo 

clássico de Hidrologia para a teoria de infiltração-escoamento.  

A proposta sobre mecanismo de geração de escoamento de Horton (1933) 

versa sobre a superfície do solo, atuando como uma comporta para os volumes 

precipitados. Nos casos em que a intensidade da precipitação for menor do que a 

capacidade de infiltração do solo, todo o volume precipitado infiltrará na matriz do solo 

e só estará disponível para o canal via escoamento subterrâneo. Já quando a 

intensidade da precipitação é capaz de suplantar a taxa de infiltração do solo, o 

volume excedente será convertido em escoamento superficial. 

Dessa forma, a ocorrência de escoamento superficial na bacia hidrográfica 

ficaria restrita apenas a eventos de grande magnitude, nos quais a capacidade de 

infiltração do solo fosse excedida pela intensidade da chuva. Assim, a parcela da 

água, que infiltraria no solo, iria alimentar o aquífero raso e deixaria a bacia na forma 

de escoamento de base. Ainda, segundo a teoria de infiltração-escoamento, proposta 

por Horton, o conceito de capacidade de infiltração do solo seria constante no espaço 

e no tempo. Diante disso, pode-se considerar que o escoamento superficial provinha 

de todas as partes da bacia (CHORLEY, 1978). 

Betson (1964) propõe uma modificação na teoria de infiltração-escoamento, 

indicando que a geração de escoamento superficial pode ser expressa em função da 

intensidade da precipitação, volume do evento, profundidade do perfil e umidade do 

solo. A partir de dados mensurados em duas bacias hidrográficas e testes de 

hipóteses, utilizando análises de regressão múltipla, Betson (1964) considera que o 

escoamento superficial provinha de apenas uma porção e não de toda a extensão da 
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bacia. O autor conclui ainda que o escoamento superficial era oriundo de uma porção 

pequena, porém, estável da área da bacia hidrográfica, independente do uso do solo, 

introduzindo, assim, o conceito da “área parcial de afluência”. 

Essa teoria esteve em voga na hidrologia por vários anos. Até que, em 

complementação à proposta de Horton, Hewlett e Hibbert (1967), estabelecem um 

novo paradigma.  

Para Hewlett e Hibbert (1967), a avaliação do escoamento em uma bacia 

hidrográfica, normalmente, parte do pressuposto de que o escoamento direto é 

composto pelo escoamento superficial. Portanto, todas as outras formas de 

contribuição para o escoamento direto são meras exceções dessa regra. 

Contudo, uma abordagem no sentido oposto parece ser mais adequada quando 

se trata de bacias florestadas. Nesses casos, é mais adequado partir do pressuposto 

de que todo escoamento é subsuperficial, até que haja evidências do contrário, uma 

vez que, em bacias com solos florestados, as elevadas taxas de infiltração diminuem 

drasticamente a ocorrência de escoamento superficial (HEWLETT e HIBBERT, 1967; 

HURSH, 1936). 

Consequentemente, os volumes de água, que infiltram no solo, elevam o grau 

de umidade do perfil. Hewlett e Hibbert (1967) apontam que, no terço superior das 

vertentes, essa camada com maior umidade desloca-se lateralmente no sentido de 

jusante. Quando a contribuição do escoamento subsuperficial de montante excede a 

capacidade de escoamento do solo, há saturação do perfil e o volume excedente 

aflora à superfície. Esse movimento lateral, responsável pela saturação do solo a 

jusante, foi denominado “translação” da onda de pressão. 

Esses trabalhos pioneiros sobre “área parcial de afluência”, nos quais se 

considera que o escoamento superficial é oriundo da porção saturada da bacia 

hidrográfica, foram fundamentais para a proposição subsequente de um novo 

mecanismo de geração de escoamento, denominado de área variável de afluência 

(AVA), o qual incorpora a dinâmica das áreas saturadas no tempo e no espaço.  

De acordo com Santos (2009), o conhecimento do processo de geração de 

escoamento superficial por saturação, com área parcial de contribuição, levou 

naturalmente à constatação de que o escoamento subsuperficial, a chuva e a 

capacidade de armazenamento do solo influenciam a expansão e a contração da 

porção saturada e da rede de drenagem da bacia, originando, assim, o conceito de 

AVA. 
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Nesse aspecto, a maior contribuição dos referidos autores, para a 

compreensão do processo de geração de escoamento por meio das AVAs, reside na 

elucidação da dinâmica da saturação do solo como consequência da variação dos 

níveis freáticos rasos. 

Sendo assim, pode-se dizer que o processo de expansão das AVAs está 

intrinsecamente ligado à extensão das áreas saturadas, próximas aos canais perenes, 

em direção aos canais intermitentes, resultantes dos processos desencadeados a 

partir do evento de precipitação (HEWLETT e HIBBERT, 1967). Dessa forma, pode-

se afirmar que a teoria das AVAs incorpora a dimensão espacial na produção de 

escoamento superficial em bacias hidrográficas. 

Salienta-se ainda que a descrição do mecanismo de geração de escoamento, 

realizado por Hewlett e Hibbert (1963; 1967), reconhece o papel da topografia na 

localização das áreas variáveis de afluência, a partir do deslocamento da umidade na 

vertente, no sentido de jusante, e serve como base para a compreensão das respostas 

dos hidrogramas, em relação aos processos de escoamento superficial (BONNEL, 

1993). Essa ideia do controle dominante da topografia sobre a geração de 

escoamento, via área variável de afluência, permitiu a elaboração de modelos 

hidrológicos de base física, sendo o TOPMODEL (BEVEN e KIRKBY, 1979) um dos 

mais difundidos. 

Dessa maneira, a proposta de áreas variáveis de afluência, realizada por 

Hewlett e Hibbert (1963; 1967), pode ser analisada a partir de três premissas 

principais: I) as áreas saturadas atuam como fontes de “escoamento rápido”, porém, 

absorvem a precipitação incidente, transformando esse incremento de umidade no 

perfil do solo em escoamento subsuperficial, mais lento; II) essas áreas saturadas são 

contíguas aos canais principais e; III) as áreas saturadas são alimentadas pelo 

escoamento subsuperficial, produzido a montante e, eventualmente, pela contribuição 

do escoamento superficial a montante (MENDIONDO e TUCCI, 1997). 

Segundo Becker (2005), os mecanismos de geração de escoamento são 

processos extremamente complexos, com alta variação no espaço e no tempo, 

dependendo da combinação de três grupos de fatores principais: clima, solo e 

geologia, bem como vegetação ou uso do solo. 

Assim, unidades de paisagem com uma combinação similar de clima, 

topografia, solo e vegetação tendem a gerar respostas hidrológicas similares, sendo 

chamadas de unidades de resposta hidrológica (BRACKEN e CROKE, 2007) ou 
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hidrotopos (BECKER, 2005). A FIGURA 14 apresenta a relação entre mecanismos de 

geração de escoamento com essas unidades de paisagem. 

 

FIGURA 14 - MECANISMOS DE GERAÇÃO DE ESCOAMENTO E UNIDADES DE RESPOSTA 
HIDROLÓGICA 

 
FONTE: BECKER (2005) 

 

Na TABELA 3, consta um resumo das principais características dos 

mecanismos de geração de escoamento e das unidades de paisagem, aos quais 

estão relacionados. 
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TABELA 3 - MECANISMOS DE GERAÇÃO DE ESCOAMENTO E CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 
DAS UNIDADES DE RESPOSTA HIDROLÓGICA 

Mecanismos de geração de escoamento 

RO 

Escoamento superficial 
Escoamento com resposta rápida, que ocorre sobre a superfície do solo, sendo 
originado pelo total de precipitação, que ocorre diretamente sobre os rios, superfícies 
impermeáveis ou saturadas, ou por parte da precipitação em superfícies com baixa 
permeabilidade. 

ROHor 

Escoamento superficial por excesso da taxa de infiltração (Hortoniano). Ocorre 
quando a intensidade da precipitação supera a capacidade de infiltração do solo. 
Associado a condições de solo exposto ou selado, regiões áridas ou semiáridas e 
precipitação intensa. 

ROimp 

Escoamento superficial de áreas impermeáveis, como superfície rochosa, 
pavimentações, construções, etc. Grandes áreas contínuas em todos os tipos 
climáticos. Após pequenas perdas iniciais, toda a precipitação é convertida em 
escoamento superficial. 

ROsat 

Escoamento superficial por saturação (Dunniano), com área variável de afluência. 
Ocorre quando a superfície freática coincide com superfície do solo. Nas áreas 
saturadas, a totalidade da precipitação é convertida em escoamento superficial. Pode 
ocorrer devido a precipitações de longa duração ou precipitações concomitantes com 
elevada umidade no solo. Está associado às zonas ripárias, fundos de vales planos 
com vertente côncava, nível freático elevado e regiões de clima úmido. 

RI 

Escoamento subsuperficial (escoamento interno) 
Escoamento com velocidade de resposta intermediária, que ocorre no interior do solo 
(manto de alteração) e contribui por meio da exfiltração da água, na parte inferior das 
vertentes ou diretamente nos canais. Moderadamente variável no tempo, durante e 
após os eventos hidrológicos. 

RISI 
Escoamento subsuperficial por caminhos preferenciais (e.g. macroporos, pipes) e em 
camadas altamente permeáveis sobre camadas de impedimento (p.ex. superfície 
rochosa). 

RITr Translação de “onda de pressão” por meio de uma camada de solo temporariamente 
saturado. 

RIPi Fluxo de pistão por meio da rocha, entre um reservatório elevado e o aquífero no 
fundo do vale, quando uma conexão hidráulica é estabelecida. 

RN Escoamento subsuperficial direto do aquífero raso do vale para o sistema de canais. 

RIGr Incremento de escoamento subsuperficial direto para o sistema de canais, provocado 
pela elevação temporária da superfície freática. 

RG 

Escoamento subterrâneo 
Escoamento com resposta extremamente lenta, que ocorre por meio da rocha, 
alimentado pela percolação profunda, constituindo-se em importante contribuição 
para manutenção da vazão em períodos de estiagem. Apresenta taxas pequenas e 
praticamente constantes de variação no tempo. 

Subunidades de paisagens típicas 
AG Áreas permeáveis com lençol freático profundo que o sistema radicular não alcança. 
AN Áreas úmidas, com lençol freático próximo à superfície. 
AW Superfície líquida (rios, lagos, etc.). 

ASL Áreas de encosta com elevado potencial de geração de escoamento superficial e 
subsuperficial. 

AIMP Áreas impermeáveis ou com baixa permeabilidade, p.ex. rocha exposta, solos 
argilosos e superfícies seladas. 

FONTE: SANTOS (2009), MODIFICADO DE BECKER (2005). 
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3.3.2 Separação dos Escoamentos 

 

O período considerado para o estudo estendeu-se de 17/10/2016 a 

12/06/2017. A FIGURA 15 apresenta as séries de vazões observadas em conjunto 

com as precipitações do período. Evidencia-se, também, um diagrama que exibe a 

disposição temporal dos dados monitorados e das eventuais falhas do sistema 

automático de medição. O esquema de cores, utilizado no diagrama de disponibilidade 

de dados (FIGURA 15a), replica-se na representação das vazões, apresentada na 

FIGURA 15b. 

 

FIGURA 15 – A) DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DA COBERTURA DE DADOS DE VAZÃO; E B) 
FLUVIOGRAMAS OBSERVADOS E HIETOGRAMA. 

a) 

b) 

 

Destaca-se que as análises, apresentadas na sequência deste trabalho, 

referem-se aos períodos com operação simultânea das seis estações de medição, 

conforme apresentado na FIGURA 15. 

Durante o período de 17/10/2016 a 12/06/2017, a precipitação acumulada foi 

de 640 mm. Foram considerados os dados de 14070 intervalos com resolução 
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temporal de 10 minutos. Ou seja, o período compreendido para a análise é de 

aproximadamente 100 dias. 

De maneira geral, em relação às condições médias de umidade da área 

experimental, nota-se a ocorrência de um período com vazões elevadas durante os 

meses de outubro e novembro de 2016. O período subsequente apresenta uma 

diminuição paulatina, no patamar das vazões, até uma relativa estabilização verificada 

entre janeiro e fevereiro de 2017. 

Posteriormente, ocorreu um período com redução das alturas precipitadas, 

entre meados de março a junho de 2017. Também, nesse período, alguns sensores 

de nível apresentaram falhas no registro dos dados e foram substituídos por novos 

sensores do mesmo modelo. 

Por fim, após o reestabelecimento integral do monitoramento, os meses de 

maio e junho de 2017 apresentam acréscimo das precipitações acumuladas, com 

significativo incremento da umidade armazenada na bacia, conforme demonstrado 

pela elevação da base das hidrógrafas do período. 

A vazão total de um rio é composta por várias parcelas, classificadas conforme 

a proveniência da água: superficial, subsuperficial e subterrânea. A influência de cada 

uma é determinada pelo estado de umidade da bacia, pela distribuição e intensidade 

da precipitação. Em períodos de estiagem, o armazenamento freático será a única 

fonte de água para o escoamento fluvial, enquanto que, em períodos chuvosos, o 

escoamento superficial e subsuperficial contribui com parcelas significativas. O 

escoamento subsuperficial ocorre pelo solo em sua camada mais próxima à superfície 

e tem velocidade de escoamento, em geral, superior ao escoamento subterrâneo, mas 

inferior ao escoamento superficial. 

A separação dos escoamentos pode ser feita a partir de certas características 

do hidrograma observado. Essa separação compreende duas fases distintas, sendo 

definição do início e fim do escoamento e escolha da forma do hidrograma unindo 

esses pontos. 

A definição dos pontos de início e fim de determinado tipo de escoamento é 

baseada no comportamento do hidrograma. O ponto de início do escoamento 

superficial, por exemplo, é facilmente localizado por ser o início do crescimento da 

vazão, após algum tempo do início de um evento de precipitação. A determinação do 

ponto final baseia-se nas características da recessão do tipo de escoamento em 

análise. 
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A vazão Q, do hidrograma, foi separada em três componentes, sendo: vazão 

subterrânea, QG, entendida como a parcela da vazão que provém do armazenamento 

subterrâneo, alimentado pela percolação profunda, apresentando taxas reduzidas; 

vazão subsuperficial ou interna; QI, entendida como a vazão subsuperficial, 

proveniente do processo de exfiltração da camada hidrologicamente ativa; e vazão 

superficial, QO, entendida como o escoamento pela superfície do solo e também 

eventualmente composta por parcelas do escoamento subsuperficial rápido, por 

caminhos preferenciais, RISI, visto que são de difícil separação via inspeção de 

hidrograma. Dessa forma, entende-se a vazão total como: 

 
Qt =QGt +QIt +QOt (4) 

 

Para a separação da vazão subterrânea, QG, considerou-se esta como sendo 

igual a Q, nos períodos secos. Nos períodos úmidos, adotou-se um valor constante 

como taxa de incremento da vazão de base, rG. Sendo assim: 

 
QGt + ∆t =QGt + rG ∆t (5) 

 

Em que QGt é a vazão subterrânea, no início do período considerado, 

podendo-se admitir que é a vazão total em casos de períodos secos. O ponto final da 

separação do escoamento de base será dado quando a condição Q = QG for atingida. 

Esse método da taxa constante foi utilizado pioneiramente por Hewlett e 

Hibbert (1967), que adotaram o valor 0,55 L/s.km².h para separar o hidrograma em 

dois componentes (escoamento superficial e de base) de pequenas bacias florestais 

em região úmida. Posteriormente, foi amplamente adotado em outros estudos, sendo 

que o valor da taxa de incremento das vazões depende das condições locais.  

Santos (2009) chegou ao valor de rG de 0,018 L/s.km².h, para a bacia do rio 

Saci, partindo do pressuposto de que é aproximadamente igual à taxa de recessão 

das vazões dos períodos longos entre eventos. Assim: 

 

rG = dQG dt (6) 
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Para a separação da vazão superficial, QO, da parcela correspondente à soma 

das vazões subsuperficiais e subterrâneas (QG + QI), foi utilizado o método da 

inspeção visual dos hidrogramas dos eventos (FIGURA 16). 

Dentre as maneiras de se obter os componentes do hidrograma, a partir de 

inspeção visual, destaca-se o método de Barnes (1939). Trata-se de um método 

clássico para o particionamento do hidrograma em seus diferentes componentes e 

que permanece usual nos dias atuais. 

Basicamente, esse método consiste em plotar o hidrograma em escala 

logarítmica, em função do tempo, em escala aritmética, dispondo em linha reta as 

vazões provenientes exclusivamente da subsuperfície (QG + QI).  

A referência temporal de início da contribuição do escoamento superficial (ti) 

é facilmente identificável pela rápida ascensão do hidrograma. Já o ponto final da 

contribuição da vazão superficial (tf) é definido na mudança de inclinação das 

recessões plotadas, em escala logarítmica. 

 

FIGURA 16 - MÉTODO GRÁFICO DA SEPARAÇÃO DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL (QO) 

 
FONTE: Modificado de Barnes (1939). 

 

Nesse caso, a taxa de incremento da vazão da parcela (QG + QI), rI, terá um 

valor variável por evento, sendo: 

 

rI =
QG +QI tf – QG +QI ti

tf-ti  (7) 
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Ao longo dos anos, novos métodos para a separação dos hidrogramas foram 

desenvolvidos: Filtro de Eckhardt (ECKHARDT, 2005); Smoothed Mínima (AKSOY, 

UNAL e PEKTAS, 2008); mínimos locais (SLOTO e CROUSE, 1996); e etc. Todavia, 

por causa do grau de subjetividade que todos eles apresentam, o método gráfico ainda 

permanece como uma ferramenta usual. 

O pressuposto clássico da hidrologia, de desmembrar o escoamento em três 

componentes (superficial, subsuperficial rápido e de base), apresenta limitações para 

casos específicos (MCDONNELL, 1990; NATHAN e MCMAHON, 1990). Todavia, uma 

análise comparativa parcimoniosa entre diferentes bacias carece de um elemento 

quantitativo capaz de distinguir numericamente o decaimento da vazão, ao longo do 

tempo (NATHAN e MCMAHON, 1990). 

Todavia, Price (2011) alerta para o fato de que o escoamento de base não 

deve ser exclusivamente associado ao volume que é drenado pelo aquífero profundo. 

Segundo a autora, alguns estudos (e.g. ANDERSON e BURT, 1980; BRUTSAERT, 

2005; WARD e ROBINSON, 1990) demonstram que, além dos volumes drenados do 

armazenamento freático, o escoamento de base também pode ser composto pela 

vazão proveniente dos solos, próximos aos vales e zonas riparias. 

Price (2011) descreve que há vários métodos de se estimar os parâmetros de 

vazão mínima. Os métodos estatísticos (e.g. 7Q10, Q99 e Q95) têm sua aplicabilidade 

restringida a locais cujas séries são extensas o suficiente para que seja possível obter 

vazões confiáveis, com tempo de recorrência de 10 anos. 

Apesar de possuírem representatividade física, os métodos estatísticos de 

determinação de vazões mínimas são capazes de exprimir numericamente as 

relações entre diferentes bacias para descargas extremamente baixas. 

Todavia, ao avaliar o comportamento hidrológico e suas relações com a 

morfologia local, é preciso considerar os fatores que sustentam o escoamento ao 

longo do tempo. Nesse sentido, torna-se mais factível o estabelecimento de 

parâmetros, cujas magnitudes sejam representativas do ponto de vista da 

permanência das vazões. 

Mais recentemente, o Índice de Escoamento de Base, BFI, (BLOOMFIELD et 

al., 2009) tem sido amplamente utilizado para a comparação de diferentes áreas de 

drenagem, sob a ótica do escoamento de base. Esse índice representa a proporção 

do escoamento de base, em relação ao escoamento total de uma bacia. Diante disso, 
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sua métrica apresenta significativa valoração da relação entre as condições da bacia, 

sua capacidade de armazenamento e drenagem. 

A TABELA 4 exibe uma síntese dos resultados obtidos pela aplicação do 

método para a separação do escoamento em três componentes, nos pontos de 

medição. A título de comparação, são apresentados os valores efetivos de rG, obtidos 

em função da área de drenagem superficial de cada local. Também, são apresentados 

os totais escoados em cada ponto e os escoamentos de cada componente. Por fim, 

são evidenciados o Coeficiente de Escoamento (C), o Índice de Escoamento de Base 

(BFI) e as proporções dos escoamentos subsuperficial e superficial, em relação ao 

escoamento total. 

Na sequência, a TABELA 5 apresenta os valores médios de cada componente 

do escoamento, nos pontos monitorados. Ademais, são apresentados os valores de 

desvio padrão e coeficiente de variação. 

 
TABELA 4 - RESUMO DA SEPARAÇÃO DOS ESCOAMENTOS NA ÁREA DE ESTUDO 

Local rG  
(L∙s-1 h-1) 

R  
(mm) 

RG  
(mm) 

RI  
(mm) 

RO  
(mm) 

C 
(R / P) 

BFI  
(RG / R) 

IFI  
(RI / R) 

OFI  
(RO / R) 

V1 1,23∙10-3 68,42 23,68 38,20 6,55 0,11 0,35 0,56 0,10 
V2 7,43∙10-5 1269,30 756,65 501,14 11,51 1,98 0,60 0,39 0,01 
V3 4,78∙10-4 124,60 66,90 42,70 15,00 0,19 0,54 0,34 0,12 
V4 1,44∙10-3 225,90 133,73 80,44 11,73 0,35 0,59 0,36 0,05 

Saci 1,73∙10-3 218,51 119,48 87,51 11,52 0,34 0,55 0,40 0,05 
V5 3,32∙10-3 210,91 95,77 91,81 23,34 0,33 0,45 0,44 0,11 

rG corresponde à taxa de incremento de QG para cada estação, definida a partir da constante 0,018 
L∙s-1∙km-2; R corresponde ao escoamento total observado; RG corresponde ao escoamento 
subterrâneo; RI corresponde ao escoamento subsuperficial ou interno; RO corresponde ao 
escoamento superficial; C corresponde ao coeficiente de escoamento; BFI representa o índice de 
escoamento subterrâneo; IFI representa o índice de escoamento subsuperficial; e OFI representa o 
índice de escoamento superficial. 

 
TABELA 5 - VALORES DE MÉDIA, DESVIO PADRÃO E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO PARA AS 
COMPONENTES DA VAZÃO 

Parâmetro Vazão 
(L∙s-1) V1 V2 V3 V4 Saci V5 

Média (μ) 

Q 0,555 0,621 0,392 2,141 2,485 4,612 
QG 0,192 0,370 0,210 1,267 1,359 2,094 
QI 0,310 0,245 0,134 0,762 0,995 2,007 
QO 0,158 0,017 0,141 0,332 0,391 1,523 

Desvio Padrão (σ) 

Q 1,167 0,489 0,596 2,060 2,591 5,589 
QG 0,126 0,084 0,100 0,352 0,216 0,414 
QI 0,817 0,425 0,324 1,514 2,255 4,197 
QO 0,845 0,082 0,616 1,138 1,294 4,730 

Coeficiente de 
variação (σ/μ) 

Q 2,104 0,788 1,521 0,962 1,043 1,212 
QG 0,659 0,227 0,474 0,278 0,159 0,198 
QI 2,639 1,735 2,412 1,986 2,266 2,091 
QO 5,338 4,852 4,377 3,429 3,309 3,106 
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A FIGURA 18 apresenta a permanência das vazões totais e de suas 

componentes nas seis estruturas de medição. A análise conjunta da TABELA 4 e 

FIGURA 18 demonstra um comportamento não esperado para a nascente V2. Nesse 

caso, a conversão do volume escoado em altura evidencia que a topografia da 

camada impermeável não coincide com a topografia superficial. 

Coelho Netto (2012) explica que os divisores de drenagem subterrâneos, 

usualmente, são assumidos como correspondentes, com alguma aproximação aos 

divisores de drenagem superficiais. Entretanto, argumenta a autora, que tal 

pressuposto nem sempre é válido, já que pode haver diferenças litoestruturais do 

substrato geológico, além de inversões de relevo, no decorrer da evolução da 

geomorfologia da região. 

Resultados como o obtido para a nascente V2 também foram discutidos por 

Whiting e Stamm (1995). Esses autores argumentam que o volume escoado em 

algumas nascentes é tão grande e persistente que se estima haver uma área de 

drenagem subsuperficial substancialmente maior do que a área de drenagem 

superficial, contribuindo para alimentar as nascentes. 

Nesse aspecto, outros fatores corroboram a hipótese de que a topografia da 

camada impermeável exerce um controle mais significativo. O BFI da nascente V2 é 

o maior valor obtido dentre os pontos monitorados, ainda que a bacia apresente a 

menor zero ordem dentre as três nascentes. 

A FIGURA 17 apresenta, de maneira gráfica, os índices de escoamento que 

constam na TABELA 4. Os pontos estão plotados em função das áreas de drenagens 

acumuladas. Apresentam-se, além do mais, as tendências lineares para cada tipo de 

escoamento. Contudo, cabe ressaltar que essas retas têm o intuito de auxiliar a 

inspeção visual da dispersão dos pontos. Portanto, não oferecem validação 

estatística. 

A avaliação da FIGURA 17 também chama a atenção para a inversão das 

proporções de escoamento de base e subsuperficial entre os pontos V1 e V4, 

localizados no mesmo canal de drenagem. O ponto a montante apresenta expressiva 

contribuição dos volumes, oriundos do solo hidrológico, na composição da vazão do 

canal. Entretanto, o ponto localizado a jusante exibe incremento expressivo do BFI, 

em detrimento do escoamento proveniente do solo. 
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Esses resultados contrapõem-se aos obtidos nas nascentes V2 e V3, cujos 

valores de BFI são mais relevantes do que a relação RI / R. Essa dinâmica é replicada 

no sentido de jusante da rede de drenagem. De maneira geral, é possível observar 

uma redução gradativa da representatividade do BFI, à medida em que aumentam os 

valores de IFI. No exutório da área de estudo, tais valores são complementares. 

 
FIGURA 17 –  VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DE ESCOAMENTO EM FUNÇÃO DAS ÁREAS DE 

CONTRIBUIÇÃO SUPERFICIAL 

 
BFI representa o índice de escoamento subterrâneo; IFI representa o índice de escoamento 
subsuperficial; e OFI representa o índice de escoamento superficial. 

 

A FIGURA 18 evidencia as permanências das vazões, separados por tipo de 

escoamento, para os seis pontos monitorados. Nota-se a presença de alguns 

patamares nas curvas apresentadas, sobretudo, nas informações referentes ao 

escoamento de base (linhas azuis) e escoamento do solo (linhas verdes). Essas 

descontinuidades são decorrentes das interrupções ocasionadas pelas falhas no 

monitoramento, conforme apresentado na FIGURA 15. 

De maneira geral, é possível verificar, na FIGURA 15, que a manutenção da 

rede de monitoramento ocasionou a retomada da obtenção dos dados em condições 

de umidade substancialmente distintas das verificadas, quando ocorreram as falhas. 

Esse fato acarreta a formação das descontinuidades nas curvas de permanência dos 

escoamentos da rocha e do solo. As permanências das vazões de superfície não 

apresentam descontinuidades, visto que estão relacionadas a um fenômeno de 

ocorrência intermitente, concentrado apenas nos eventos de precipitação. 
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FIGURA 18 - CURVAS DE PERMANÊNCIA DAS VAZÕES DOS PONTOS MONITORADOS 
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A despeito das descontinuidades, a análise comparativa das permanências 

das vazões por tipo de escoamento permite inferir sobre a dinâmica do escoamento 

nos pontos monitorados. 

Observa-se que o escoamento superficial ocorre em aproximadamente 20% 

do tempo nas nascentes V1 e V3. Também, em ambos os casos, o volume escoado 

por superfície corresponde a aproximadamente 10% do volume total. 

A nascente V2, por sua vez, apresenta comportamento distinto em relação ao 

escoamento superficial. Nesse caso, o escoamento superficial ocorre em somente 

10% e seu volume corresponde a apenas 1% do volume total drenado nesse ponto. 

Por outro lado, a nascente V2 demonstra a maior permanência temporal de 

escoamento do solo. Para esse ponto, o escoamento subsuperficial ocorre em 55% 

do tempo e representa 39% do volume total escoado. Essa característica fica evidente 

ao avaliar o comportamento do hidrograma da nascente V2 (FIGURA 15). Em linhas 

gerais, a vazão desse ponto apresenta picos de pequena duração, durante os 

eventos. Após cessar o escoamento superficial, há um incremento tardio da vazão, 

decorrente do fato de que a velocidade do escoamento do solo é inferior à da 

superfície. Dessa maneira, a resposta dessa nascente aos inputs de precipitação é 

severamente mais lenta ao observado nos outros pontos monitorados. 

Também, atrelado a esse comportamento, nota-se que as vazões da nascente 

V2 apresentam menores variações ao longo do tempo (TABELA 5). 

Comparativamente, essa nascente evidencia os menores valores de coeficiente de 

variação para a vazão total (Q) e para as componentes de vazão subterrânea (QG) e 

do solo (QI), em relação aos demais pontos. 

Diante disso, nota-se, ademais, na TABELA 5, que a nascente V1 apresenta 

características opostas às obtidas na nascente V2, no que diz respeito à variabilidade 

dos dados. Dentre as três nascentes avaliadas, a nascente V1 demonstra os maiores 

coeficientes de variação para a vazão total e suas componentes.  

Para todos os pontos monitorados, obteve-se que o escoamento do solo 

hidrológico é mais representativo do que o escoamento superficial. Os resultados 

apresentados sob esse aspecto corroboram as diversas publicações, que discorrem 

a respeito da elevada importância do escoamento subsuperficial, em bacias de 

regiões úmidas (BEVEN e KIRKBY, 1978; BEVEN e GERMAN, 1982; CHOW, 

MAIDMENT e MAYS, 1988; DUNNE, 1978 e HEWLETT e HIBBERT, 1967, WHIKPEY 

e KIRKBY, 1978). 
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3.3.3 Avaliação do escoamento superficial 

 

Para avaliar os mecanismos de geração de escoamento, foram utilizados 

todos os eventos cuja precipitação ocasionou, no mínimo, um escoamento superficial 

(RO), acumulado de 0,01 mm, na estação localizada no rio Saci. 

Utilizou-se esse ponto como referência, diante do histórico ininterrupto de sua 

operação e do conhecimento prévio que se obtém do comportamento hidrológico. 

Foram analisados 35 eventos, ocorridos no período utilizado nessa pesquisa. A seguir, 

são apresentadas as principais características que caracterizam os mecanismos de 

geração de escoamento na área de estudo. 

A TABELA 6 exibe a lista de eventos, utilizados nesta análise. São 

apresentados também os totais precipitados em cada evento e o volume de 

escoamento superficial, observado em cada ponto. 

 
TABELA 6 - CARACTERÍSTICAS DOS EVENTOS QUANTO À PRECIPITAÇÃO TOTAL 
ACUMULADA E VOLUME DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL 

(continua) 

Nº 
Data ∑P 

(mm) 
VO (m³) 

Início Fim V1 V2 V3 V4 Saci V5 
1 05/04/15 01:20 06/04/15 13:40 11,94 0,30 0,48 1,09 2,21 3,53 7,47 
2 17/10/16 10:30 18/10/16 11:40 19,56 0,00 0,28 9,41 12,24 19,40 152,10 
3 18/10/16 11:50 19/10/16 08:40 18,03 2,30 1,31 15,11 19,80 25,18 156,46 
4 19/10/16 08:50 21/10/16 17:00 23,11 88,38 2,38 138,98 175,50 209,94 713,99 
5 24/10/16 18:50 27/10/16 01:00 26,16 2,11 0,00 1,98 12,89 13,95 86,84 
6 25/11/16 05:10 26/11/16 03:00 7,37 0,00 0,00  1,86 2,83 6,19 
7 27/11/16 10:50 28/11/16 05:10 22,86 2,12 1,15 2,09 13,01 14,21 83,16 
8 28/11/16 09:50 28/11/16 20:10 21,34 1,81 1,13 2,35 13,44 16,36 95,15 
9 28/11/16 20:20 30/11/16 05:00 17,02 1,87 0,68 2,10 14,65 16,68 92,45 

10 02/12/16 23:40 04/12/16 10:00 32,77 4,17 3,25 2,73 28,63 33,03 173,40 
11 08/12/16 07:40 09/12/16 01:00 8,38 0,00 0,00 0,00 0,66 2,25 5,91 
12 09/12/16 07:20 10/12/16 07:50 13,21 0,21 0,47 0,44 2,64 3,07 13,86 
13 10/12/16 08:00 11/12/16 09:00 12,45 0,98 1,60 1,12 8,22 9,79 59,73 
14 13/12/16 17:00 14/12/16 17:00 3,81 0,18 0,00 0,04 1,51 2,36 6,63 
15 18/12/16 11:50 19/12/16 04:00 8,89 0,30 1,18 0,52 3,97 4,67 22,21 
16 19/12/16 23:30 21/12/16 05:50 11,18 0,17 0,37 0,22 1,83 2,03 15,57 
17 21/12/16 06:00 21/12/16 23:00 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 
18 27/12/16 17:10 28/12/16 07:30 8,89 0,00 0,00 0,00 1,21 0,88 2,92 
19 31/12/16 12:00 01/01/17 09:50 22,84 0,36 2,43 1,47 9,52 11,74 66,30 
20 01/01/17 10:00 02/01/17 03:00 5,25 0,12 0,69 0,29 2,46 2,99 26,00 
21 05/01/17 10:40 06/01/17 09:10 24,50 1,79 4,02 2,08 15,78 18,92 103,13 
22 06/01/17 09:20 07/01/17 14:40 14,50 2,49 4,11 2,50 21,13 24,92 145,40 
23 11/01/17 08:30 12/01/17 12:00 33,75 3,47 6,80 8,10 33,19 40,21 259,78 
24 22/01/17 07:20 22/01/17 23:30 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 
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TABELA 6 - CARACTERÍSTICAS DOS EVENTOS QUANTO À PRECIPITAÇÃO TOTAL ACUMULADA 
E VOLUME DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL 

(conclusão) 

Nº 
Data ∑P 

(mm) 
VO (m³) 

Início Fim V1 V2 V3 V4 Saci V5 
25 23/01/17 08:50 24/01/17 03:00 8,25 0,27 0,19 0,59 3,27 3,66 11,29 
26 24/01/17 12:30 24/01/17 20:20 18,00 0,44 0,62 1,91 8,07 9,60 55,50 
27 24/01/17 20:30 25/01/17 07:40 19,25 1,01 0,72 2,63 11,81 12,92 87,96 
28 25/01/17 07:50 26/01/17 10:20 18,25 1,54 1,53 4,56 22,43 23,29 135,61 
29 26/01/17 10:30 27/01/17 10:00 12,50 0,98 0,64 2,75 16,18 16,68 83,94 
30 02/02/17 06:30 03/02/17 04:00 11,25 0,00 0,00 0,00 0,98 1,19 9,70 
31 03/02/17 12:30 04/02/17 07:00 16,00 1,04 0,72 1,12 11,82 12,53 87,63 
32 11/02/17 07:40 12/02/17 11:20 42,89 3,43 3,05 3,64 42,39 41,93 206,47 
33 04/06/17 15:30 05/06/17 14:10 35,79 113,07 3,32 58,40 136,86 189,34 548,28 
34 05/06/17 17:30 06/06/17 07:50 19,03 118,25 3,75 71,80 160,21 180,68 434,58 
35 06/06/17 08:00 07/06/17 12:00 18,02 95,12 1,16 59,12 130,62 138,48 354,54 

∑P representa a precipitação total acumulada durante o evento. 
 

A magnitude das precipitações acumuladas variou entre 3,81 mm, no evento 

14, e 42,89 mm, no evento 32. A intensidade máxima de precipitação ocorreu no dia 

11/01/2017, (evento 23) quando se registrou 14 mm em um intervalo de 10 minutos. 

Com relação às condições antecedentes de umidade, é possível identificar 

três períodos distintos. Os eventos ocorridos entre 25/11/2016 e 12/02/2017 (eventos 

6 ao 32) apresentam vazões iniciais reduzidas. Como consequência, não se observam 

grandes volumes de escoamento superficial, mesmo em casos de grandes 

precipitações acumuladas ou colunas com maior intensidade (e.g. eventos 23 e 32). 

Ao final da série monitorada, os eventos ocorridos entre 02/06/2017 e 

11/06/2017 (eventos 33 ao 35) apresentam vazões iniciais mais elevadas. Nesses 

casos, os volumes de escoamento superficial, produzidos durante os eventos, são, 

sobremaneira, superiores ao que foi verificado no grupo descrito anteriormente. 

Os eventos ocorridos entre 17/10/2016 e 26/10/2016 (eventos 2 ao 5) 

apresentam uma condição intermediária de umidade antecedente. As características 

dos escoamentos produzidos nesses eventos transitam entre os grupos de eventos 

descritos anteriormente. 

A seguir, são apresentados e comentados dois exemplos representativos das 

condições descritas anteriormente. A FIGURA 19 exibe o evento de número 07, 

ocorrido entre 27 e 28/11/2016, característico do período com vazões iniciais 

reduzidas. A FIGURA 20 demonstra o evento de número 34, ocorrido entre 05 e 

06/07/2017, característico do período com vazões iniciais elevadas. 
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Cabe destacar que o período, apresentado na FIGURA 19, é representativo 

de um grupo de eventos que corresponde a aproximadamente 80% do total analisado. 

Grosso modo, pode-se entender as características verificadas nesse evento como a 

norma de comportamento hidrológico da área de estudo, em ocorrências de 

precipitação. 

 

FIGURA 19 – EXEMPLO DE EVENTO DE PRECIPITAÇÃO COM UMIDADE ANTECEDENTE 
REDUZIDA 

 

 
Nota: evento de precipitação referente ao período de 27/11/2016 10:50 a 28/11/2016 05:10, com 
precipitação acumulada de 22,86 mm. 

 

O tipo de evento, representado na FIGURA 19, apresenta vazões iniciais que 

variam entre 0,03 L/s até o máximo de 0,26 L/s. A média das vazões iniciais desses 

períodos é de 0,13 L/s. 

Ressalta-se, ainda, que, em nove dos eventos avaliados (25% do total de 

eventos e 33% dos eventos com umidade antecedente reduzida), em pelo menos uma 

das três nascentes, não houve ocorrência de escoamento superficial. 
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De modo geral, pode-se observar que os tempos de atraso de pico se 

ordenam aproximadamente em função do tamanho da área de contribuição superficial 

dos pontos monitorados.  

Em especial, nota-se que a ocorrência de uma pequena coluna de 

precipitação, logo após cessar o escoamento superficial, acarreta na presença de um 

novo, embora reduzido, escoamento superficial no exutório da bacia (V5). Essa 

característica também é verificada em outros eventos, sendo decorrente da 

contribuição de escoamento superficial, proveniente das estradas não-pavimentadas. 

A superfície dessas estradas rurais possui taxa de infiltração bastante reduzida, em 

comparação com as condições naturais. Dessa maneira, as estradas são as únicas 

frações da paisagem local, nas quais se admite a ocorrência de escoamento 

superficial, por exceder a taxa de infiltração. 

Outra característica importante diz respeito ao comportamento do hidrograma 

da nascente V2. Nota-se que o escoamento superficial, nessa nascente, encerra-se 

antes dos demais. Além disso, com exceção do período com escoamento superficial, 

na maior parte das vezes, não se observa significativa variação do escoamento entre 

antes e depois do evento. Conforme argumentado anteriormente, essa nascente 

apresenta elevações das vazões alguns dias após a ocorrência das precipitações. 

De acordo com Santos (2009), nesse tipo de evento, a vazão superficial, 

observada no hidrograma, é proveniente exclusivamente da saturação do solo 

imediato ao canal, limitado pela zona ripária. 

A FIGURA 20 exibe o comportamento da área de estudo sob condições de 

elevada umidade antecedente. Nessas situações, é possível observar a ocorrência de 

dois picos de escoamento, gerados a partir de uma chuva concentrada em relação ao 

tempo. 
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FIGURA 20 - EXEMPLO DE EVENTO DE PRECIPITAÇÃO COM UMIDADE ANTECEDENTE 
ELEVADA 

 

 
Nota: evento de precipitação referente ao período de 05/06/2017 17:30 a 06/06/2017 07:50, com 
precipitação acumulada de 19,03 mm. 

 

Tais características também foram observadas por Santos (2009) em relação 

ao ponto da estação do rio Saci. Para o autor, a presença dos picos atrasados, 

ocasionados por uma única coluna de precipitação, está associada a um mecanismo 

de conectividade subsuperficial do escoamento. De acordo com o autor, uma coluna 

de precipitação, incidindo sobre a área de estudo já com elevada umidade, implica na 

presença de uma nova área saturada, localizada a montante da nascente V1. 

A conclusão de Santos (2009) é corroborada pelos elevados valores de KFS 

medidos a montante da nascente V1. Os valores de KFS, medidos próximos da 

superfície, possibilitam o rápido escoamento da área saturada a montante da zona 

ripária. Entretanto, ainda assim, o escoamento, por meio do solo, é mais lento do que 

o escoamento em superfície. Por esse motivo, as respectivas áreas de saturação 

apresentam tempos de contribuição distintos. 

Os resultados obtidos no presente trabalho complementam a compreensão 
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os picos duplos, observados na estação do rio Saci, são gerados, exclusivamente, na 

bacia de zero-ordem, contribuinte da nascente V1. A bacia zero-ordem que drena para 

a nascente V2 apresenta pequena influência na geração do escoamento superficial 

dessa porção da bacia. 

Ademais, conclui-se que o segundo pico de escoamento, gerado na nascente 

V1, é propagado a jusante. Em média, aproximadamente 20 minutos após o segundo 

pico, observado no ponto V1, é observado o segundo pico no vertedor V4. A partir 

desse ponto, todo o volume de água, proveniente do mecanismo de conectividade 

subsuperficial, foi convertido em escoamento superficial e, então, o segundo pico é 

observado nos pontos da estação do rio Saci e V5, no mesmo intervalo de tempo ou 

10 minutos após a observação no V4. Essa análise da linha do tempo do segundo 

pico é limitada à resolução temporal da medida do nível da água, que é realizada de 

10 em 10 minutos. 

Ainda em relação à análise dos picos dos hidrogramas durante os eventos de 

precipitação, as FIGURAS 21 e 22 apresentam valores característicos da taxa de 

escoamento e do tempo de pico, de acordo com os mecanismos de escoamento dos 

quais são provenientes. Esses gráficos demonstraram as áreas sob as quais se 

espera que as características dos picos se enquadrem, de acordo com o mecanismo 

de escoamento aos quais estão atrelados.  

Estão plotados também os dados referentes aos eventos analisados neste 

trabalho. Excetuando-se a nascente V2, para cada ponto monitorado, são plotadas 

nove informações: três traços horizontais (–), que representam os valores mínimo, 

médio e máximo para os eventos denominados simples (um pico para cada 

precipitação); três "x", que representam os valores mínimo, médio e máximo para os 

primeiros picos dos eventos compostos (dois picos para uma precipitação); e três 

losangos (♦), que representam os valores mínimo, médio e máximo para os segundos 

picos dos eventos compostos. 

Adota-se essa forma de representação, tendo em vista que a dispersão de um 

ponto para cada um dos 35 eventos, em cada estrutura de medição, torna a 

informação indistinguível.  

A análise conjunta das FIGURAS 21 e 22 permite observar que a nascente 

V2 é a única estação de monitoramento que não apresenta eventos com pico 

atrasado. Suas taxas de escoamento de pico sugerem que, na maior parte dos 

eventos, a nascente é alimentada pelo escoamento subsuperficial. 
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Essa inferência inicial é corroborada por autores como Beven e German 

(1982), que discorrem sobre a importância, tanto em volume quanto em tempo, do 

escoamento subsuperficial rápido, em bacias com condições similares às do ponto 

V2. 

Todavia, levando-se em consideração os tempos de atraso dos picos da 

nascente V2, é possível inferir sobre a presença de outro mecanismo. Em 23 dos 30 

eventos em que houve escoamento superficial nesse ponto (75%), a vazão máxima 

ocorreu no mesmo intervalo que a coluna precipitada ou no intervalo imediato (10 

minutos). Esses tempos de pico demonstram haver uma contribuição superficial 

rápida para o escoamento.  

 
FIGURA 21 –  ESCOAMENTOS DE PICO CARACTERÍSTICOS PARA MECANISMOS DE GERAÇÃO 

DE ESCOAMENTO EM ENCOSTAS 

 

 
FONTE: Uchida, Kosugi e Mizuyama (1999). 
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nascente V2 sejam representativos do mecanismo de geração de escoamento 

superficial por saturação. Nesse caso, o volume escoado corresponde ao total 

precipitado sobre o próprio canal e a zona ripária saturada a poucos metros do 

vertedor. 

Em relação às demais estações, chama a atenção o fato de que os eventos, 

com ocorrência de dois picos para uma mesma precipitação, apresentam distinção do 

mecanismo de escoamento predominante. Nesses casos, a média dos pontos, que 

representam os primeiros picos dos eventos ("x"), indica que essas vazões ocorrem 

devido à saturação do solo. Já a média dos pontos que representam os segundos 

picos dos eventos (♦), indica a contribuição dos caminhos preferenciais e pipes. Essas 

conclusões alinham-se com os resultados relatados em outros estudos, em condições 

similares e na própria bacia do rio Saci. 

 
FIGURA 22 –  TEMPOS DE PICO CARACTERÍSTICOS PARA MECANISMOS DE GERAÇÃO DE 

ESCOAMENTO EM ENCOSTAS 

 

 
FONTE: Uchida, Kosugi e Mizuyama (1999). 

 

0,1

1

10

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000 10000

Te
m

po
 d

e 
pi

co
 (h

or
as

)

Área de drenagem (ha)

Escoamento subsuperficial rápido

Escoamento 
efêmero em pipes

V1 V2 V3
V4 Saci V5
Evento simples Ev. Composto: pico regular Ev. Composto: pico atrasado



69 

Tsukamoto e Ohta (1988) avaliaram o escoamento em três segmentos de 

encostas florestadas, com solos coluviais, em ambiente úmido, e suas conclusões 

estão alinhadas com o comportamento observado na nascente V2. Esses autores 

encontraram que as vertentes, cujas formas se aproximam da descrição da bacia 

zero-ordem da nascente V2, apresentam maior relevância do escoamento 

subsuperficial e da rocha, inibindo a ocorrência de escoamento superficial acima do 

terço inferior da encosta. 

Ademais, a FIGURA 20, bem como os demais eventos com picos duplos, 

demonstra que o ponto V5 é o único local monitorado, cujo primeiro pico apresenta 

maior magnitude do que o segundo. Conforme avaliado anteriormente, infere-se que 

esse comportamento é relacionado à influência das estradas não-pavimentadas, que 

contribuem para esse ponto. 

Guzman et al. (2017) também concluem que as estradas rurais, apesar de 

corresponderem a pequenas proporções de cobertura da superfície 

(aproximadamente 10%), são importantes fontes de contribuição para o escoamento 

rápido e o transporte de sedimentos. 

A seguir, a FIGURA 23 apresenta a dispersão dos volumes de escoamento 

superficial em função do total precipitado nos eventos. A FIGURA 24 demonstra a 

dispersão entre os volumes de escoamento superficial e as estimativas da área de 

contribuição (DICKINSON e WHITELEY, 1970) para o escoamento superficial por 

saturação (ASC = VO / P). 

Nos dois casos, são apresentados os dados referentes aos seis pontos 

monitorados nesta pesquisa. Adicionalmente, são evidenciados também os resultados 

obtidos por Santos (2009), exclusivamente relacionados à estação do rio Saci. 

A avaliação conjunta das FIGURAS 23 e 24 permite concluir que as condições 

de umidade antecedentes exercem grande influência à proporção de áreas saturadas 

e, consequentemente, ao volume escoado superficialmente. Esses resultados vão de 

encontro com as conclusões de Tsukamoto e Ohta (1988), para os quais a umidade 

armazenada no início dos eventos é um dos fatores de maior relevância no 

entendimento dos processos hidrológicos. 

Kim, Sidle e Moore (2005) monitoraram a ocorrência de escoamento 

subsuperficial raso, em três eventos de precipitação, precedidos por períodos de 

maior e menor umidade. Os autores concluíram que, apesar da ocorrência do 

mecanismo de geração de escoamento subsuperficial, mesmo nas tormentas 
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precedidas por períodos secos, os volumes escoados no horizonte mais próximo da 

superfície nessas condições são cerca de 100 vezes menores do que os volumes 

observados na mesma camada, em tormentas que ocorreram quando o perfil de solo 

analisado armazenava uma quantidade maior de água. 
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FIGURA 23 –  RELAÇÃO ENTRE A PRECIPITAÇÃO E O VOLUME DE ESCOAMENTO 
SUPERFICIAL NOS EVENTOS 
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FIGURA 24 –  RELAÇÃO ENTRE ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O ESCOAMENTO 
SUPERFICIAL POR SATURAÇÃO E O VOLUME DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL 
NOS EVENTOS 
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3.3.4 Avaliação dos escoamentos subsuperficial e subterrâneo 

 

A pioneira formulação, proposta por Jules Dupuit, pressupõe que o 

escoamento subterrâneo flui horizontalmente em um aquífero não confinado, que o 

fluxo vertical é negligenciável e que a vazão subterrânea é proporcional à espessura 

saturada desse aquífero (DUPUIT, 18571 apud HAGER, 2004). 

A teoria de Boussinesq é complementar à formulação de Dupuit. Sua solução 

numérica representa a variação da descarga subterrânea, como uma função 

parabólica do armazenamento (8), assumindo três pressupostos básicos: I) o efeito 

da franja capilar acima da camada saturada é negligenciável; II) o aquífero é 

homogêneo e não confinado; e III) a base do aquífero hipotético é composta por uma 

camada horizontal impermeável (BOUSSINESQ, 19042 apud TALLAKSEN, 1995). 

 

Qt=Q0 1+ξ1 t
-2 (8) 

 

Em que: Qt corresponde à vazão no tempo t; Q0 corresponde à vazão para t = 

0; e ξ1 é uma constante ajustável para cada bacia. 

As formulações originárias de Dupuit-Boussinesq permanecem válidas nos 

dias atuais, especialmente em relação ao entendimento do aquífero como um sistema 

de armazenamento, cuja vazão é função do volume de água nele armazenado 

(TALLAKSEN, 1995). 

Por outro lado, Tallaksen (1995) realizou extensa revisão sobre estudos de 

escoamento de base e alerta para o fato de que essas equações ou modelos, com 

base física, são aplicáveis em escala de pequenas bacias e em condições 

homogêneas. A sua aplicação em grandes bacias, com características heterogêneas 

é, portanto, limitada. 

Equações empíricas, derivadas da proposição de Boussinesq, têm sido 

utilizadas para diferentes pressupostos. Para Toebes e Strang (1964), a adição de um 

                                                      
 

1 DUPUIT, J., Mouvement de l’eau a` travers le terrains perméables. Comptes Rendus de l’Académie 
des Sciences, 45, p. 92–96, 1857. 
2 BOUSSINESQ, J., Recherches théoriques sur l’écoulement des nappes d’eau infiltrées dans le sol et 
sur le débit des sources. Journal de mathématiques pures et appliquées, 5e série, tome 10 p. 5-78, 
1904. 
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parâmetro representativo de sua área de estudo pode evidenciar a relação de 

recessão em regiões cujo escoamento é alimentado por degelo. Entretanto, outros 

autores concluíram que esse mesmo coeficiente também pode ser interpretado como 

o limite do escoamento de base (RADCZUK e SZARSKA, 1989; CLAUSEN, 1992). 

A solução de Boussinesq assume uma relação não linear entre a vazão e o 

armazenamento. Dessa maneira, sua aplicabilidade é restringida pela dificuldade que 

tal forma de representação matemática implica na obtenção de alguns parâmetros 

secundários (TROCH; TROCH; BRUTSAERT, 1993). 

Paralelamente, a proposição de Boussinesq pode ser expressa de maneira 

exponencial, conforme apresentado em (9): 

 
Qt=Q0 exp(-ξ2 t) (9) 

 

Em que ξ2 é uma constante ajustável para cada bacia. 

De maneira análoga, pode-se atribuir κ como exp(-ξ2 ; sendo assim, pode-se 

obter a mesma representação em forma de uma potência: 

 

Qt=Q0 κt (10) 

 

Nesse caso, para períodos sem novos inputs (precipitação), é possível 

interpretar a vazão de um meio poroso como um sistema representado por: 

 

Q= ξ3 Sb (11) 

 

Em que: ξ3 e b são constantes ajustáveis para cada bacia; e S representa o 

armazenamento da bacia. 

A aplicabilidade de (11) está condicionada à bacias que respondem de 

maneira linear à variação de S. De acordo com Mitchell (1972), a linearidade do 

armazenamento pode ser testada plotando-se o hidrograma em escala 

semilogarítmica. O armazenamento será considerado linear, se a recessão se 

apresentar aproximada a uma reta. Sob esse pressuposto, b deve apresentar valor 

igual a uma unidade. 
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Singh e Stall (1971) analisaram a vazão oriunda de um aquífero não confinado 

em duas condições: uma drenagem, parcialmente permeável, e uma drenagem, 

altamente permeável, na qual se assume a camada impermeável como o leito do 

canal. Os autores demonstraram que a solução linear, pressuposta pelo decaimento 

potencial da vazão em função de S, só é capaz de representar a primeira condição. 

Ishihara e Takagi (1965) argumentam que o hidrograma de recessão é a soma 

de dois componentes, os quais são: a vazão de um determinado aquífero confinado, 

tendo seu decaimento representado por uma equação exponencial; e a vazão de um 

reservatório não confinado, cuja variação no tempo é propiciada por uma equação 

quadrática. 

Inseridos nessa problemática, Brutsaert e Nieber (1977) propuseram uma 

solução para o modelo de Dupuit-Boussinesq, capaz de representar o decaimento da 

vazão, em função da variação de S para casos em que b é diferente de um: 

 

Qt= Q0 1+a t b 1-b  (12) 

 

A solução encontrada por Ishihara e Takagi (1965) é análoga à proposta por 

(Brutsaert e Nieber, 1977). Em ambos os casos, considerando-se b = 2 resultará numa 

expressão quadrática. Portanto, o reservatório, nesse caso, é descrito por uma função 

hiperbólica e não por uma reta. 

O referido artifício é necessário, uma vez que os componentes de 

escoamento, durante a recessão, usualmente, se superpõem. Entretanto, ao invés de 

se utilizar de funções não lineares para representar a recessão, é possível representá-

la como sendo a combinação de retas superpostas. Dessa forma, a descrição 

matemática da recessão é oferecida pela superposição de uma ou mais equações 

exponenciais (retas no gráfico semilogarítmico). 

Sob essa ótica, ao plotar as vazões em escala semilogarítmica, espera-se 

obter retas de declividades diferentes, caracterizando os diferentes componentes do 

escoamento (Singh, 1988; Klaasen e Pilgrim, 1975). 

Tallaksen (1995) argumenta que os modelos compostos por apenas uma 

constante são os mais indicados para comparar diferentes áreas de drenagem, já que 

a presença de mais de um parâmetro pode dificultar as suas respectivas importâncias 

relativas. Por outro lado, a autora argumenta que modelos com mais de uma variável, 
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não lineares, usualmente, apresentam melhores resultados na representação das 

recessões. 

Kan (2005) utilizou o método da correlação para determinar b como sendo o 

ângulo de inclinação da envoltória superior do gráfico Qt vs Qt+∆t. A autora 

desconsiderou todos os intervalos, nos quais Qt ≤ Qt+∆t, eliminando assim possíveis 

tempos de recessão infinitos. 

Nessa linha, a FIGURA 25 apresenta as dispersões de Qt vs Qt+∆t, utilizadas 

para a avaliação dos coeficientes de recessão do escoamento de base (bG) e do 

escoamento do solo (bI). 

Para essa análise, foi utilizado o intervalo ∆t de um dia. Adotou-se tal 

discretização temporal, tendo em vista o elevado número de ocorrências de intervalos, 

em que Qt ≤ Qt+∆t para valores inferiores de ∆t. Ademais, ressalta-se ainda que o 

intervalo diário é a resolução temporal mais utilizada na bibliografia citada 

anteriormente. 
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FIGURA 25 –  DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE RECESSÃO B NOS PONTOS 
MONITORADOS 
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Nota-se que os valores obtidos de bG e bI apresentam uniformidade. Os 

coeficientes descritivos do escoamento de base (bG) situam-se próximos a uma 

unidade, demonstrando a característica de um processo de variação lento.  

Resumidamente, o coeficiente de recessão exprime a relação da declividade 

da depleção da vazão no tempo. Partindo-se do pressuposto de que, em longas 

estiagens, o escoamento canalizado é proveniente exclusivamente do 

armazenamento subterrâneo, o coeficiente de recessão traduz-se na relação entre 

tempo e o volume de água, liberado pelo aquífero. 

Considerando isso, assume-se um segundo pressuposto de que as 

propriedades físico-hídricas, que regem o movimento da água em um meio poroso, 

como uma rocha, são isotrópicas. Portanto, bacias embutidas, localizadas sobre um 

extrato rochoso uniforme, devem apresentar declividades da depleção do escoamento 

de base similares, independentemente do tamanho de suas áreas de contribuição 

superficial. 

Haja vista que o coeficiente de recessão exprime a declividade percentual da 

depleção da vazão de base, em função do tempo, em princípio, seus valores não 

devem variar em um raio pequeno. Sob essa hipótese, a obtenção das hidrógrafas 

subterrâneas, para bacias com aquíferos em condições similares, efetivar-se-á em 

função da vazão inicial, pois a variação temporal, em intervalos iguais, será 

proporcionalmente equivalente. 

Nesse sentido, Brutsaert (2008) argumenta que a escala temporal das 

recessões e, consequentemente, seus parâmetros são razoavelmente constantes, 

não somente para um determinado canal, mas também para os demais confluentes. 

Portanto, a uniformidade dos parâmetros obtidos para o escoamento de base também 

corrobora a adoção da taxa uniforme do incremento da vazão de base (rG). 

Ademais, ressalta-se também que os coeficientes descritivos do escoamento 

do solo apresentam valores próximos de 0,7. A única exceção refere-se à nascente 

V2, com valor 0,843. Esse resultado corrobora os achados anteriores, que indicam 

uma maior relevância do escoamento do solo para essa nascente, em relação às 

demais. 

De acordo com Klaasen e Pilgrim (1975), os valores típicos das constantes de 

recessão são: 0,2 a 0,8, para o escoamento superficial; 0,7 a 0,94, para o escoamento 

subsuperficial rápido; e 0,93 a 0,995, para o escoamento de base. Na mesma linha, 
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Tallaksen (1995) afirma que, se as recessões apresentam diminuição lenta do 

escoamento, é esperado que os valores de κ estejam próximos de uma unidade. 

Nathan e McMahon (1990) chamam a atenção para a sobreposição das faixas 

de valores típicos, fato que demonstra a dificuldade da determinação precisa desses 

parâmetros. Por outro lado, os resultados apresentados na FIGURA 25 se apresentam 

ordenados e com variações mínimas. Portanto, demonstram que os aquíferos 

subterrâneo e subsuperficial da bacia do rio Saci são uniformes. 
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3.4 TOPOGRAFIA DA CAMADA IMPERMEÁVEL E ARMAZENAMENTO 

SUBSUPERFICIAL 

 

3.4.1 Fatores hidrogeomorfológicos e mecanismos de geração de escoamento 

 

Desde a eminente publicação da ideia do índice topográfico de Beven e Kirkby 

(1979), a topografia é reconhecida como fator proeminente no controle dos 

mecanismos de geração de escoamento. Mais recentemente, diversos autores 

mantêm a influência da topografia em voga, associando sua importância a outros 

fatores, principalmente à espessura do solo (DEHOTIN et al., 2015; FREI, LISCHEID 

e FLECKENSTEIN, 2010; SHARY, SHARAYA e MITUSOV, 2002). 

Para Chow, Maidment e Mays (1988), os componentes mais importantes nos 

estudos dos mecanismos de geração de escoamento, em pequenas bacias com 

cobertura florestal são: área, comprimento do canal, declividade e a espessura da 

camada hidrologicamente ativa. Na mesma linha, Julian, Elmore e Guinn (2012) 

entendem que a declividade é o fator mais importante para o surgimento de nascentes. 

Sayama et al. (2011) apontam para indícios de que a espessura da camada 

hidrologicamente ativa possui grande influência na ocorrência dos mecanismos de 

geração de escoamento. Segundo os autores, a espessura do solo, disponível para o 

armazenamento de água, exerce controle nas respostas da bacia, mediante volumes 

diferentes de precipitação. 

Também para Whikpey e Kirkby (1978), as propriedades físicas do solo e sua 

espessura são provavelmente o controle mais importante do escoamento de 

subsuperfície nas vertentes. Se a textura for grosseira, normalmente, há 

predominância de escoamento no sentido vertical e, quando os solos com essa 

condição são profundos, o escoamento subsuperficial ocorre com atraso, em tempo 

considerável após a precipitação. Por outro lado, em casos de textura mais fina, a 

resistência à infiltração pode resultar em escoamento lateral rápido, próximo da 

superfície. 

Sayama et al. (2011) analisaram a capacidade de armazenamento dinâmico de 

oito bacias hidrográficas, localizadas no estado da Califórnia, EUA, por meio de 

balanço hídrico ao longo do tempo. Os autores citam que, nas bacias em questão, as 

encostas mais íngremes e com solos mais profundos possuem maior capacidade de 

armazenamento, apresentando escoamento de base com grandes variações ao longo 
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do tempo. Porém, nesses casos, os picos de vazão são menores e apresentam 

recessões de hidrograma diferentes, em função da quantidade de água armazenada. 

Por outro lado, encostas menos íngremes e com menores espessuras de 

camada hidrologicamente ativa possuem menor capacidade de armazenamento, 

escoamento de base mais uniforme, picos de vazão mais acentuados e recessões de 

hidrograma com semelhanças entre diferentes eventos. 

Os resultados obtidos por Sayama et al. (2011) comparam-se aos 

apresentados por Hoover e Hursh (1943), para os quais, em bacias mais planas e com 

solos mais profundos, os hidrogramas apresentaram-se semelhantes com picos de 

vazão atenuados e recessões menos abruptas. Enquanto que, em bacias mais 

íngremes e solos mais rasos, a capacidade de armazenamento é reduzida. Assim, o 

escoamento superficial produz hidrogramas com picos de escoamento mais elevados 

e recessões mais abruptas. 

Verifica-se que, no que diz respeito aos aspectos topográficos, há divergências 

entre os autores. Porém, fica evidente a semelhança entre as observações dos dois 

trabalhos, ao analisar os resultados do ponto de vista da espessura do solo disponível 

para o armazenamento de água.  

Dunne (1978) conclui que a presença e contribuição dos mecanismos de 

escoamento subsuperficial rápido, escoamento de retorno e escoamento por 

precipitação sobre áreas saturadas variam de bacia para bacia, em função de 

diferentes fatores. Entre eles, e um dos mais importantes, seria a espessura do solo 

(FIGURA 26). 

Sob essa ótica, alguns autores têm voltado as atenções para a tentativa de 

determinar os fatores que controlam a espessura do solo (DIETRICH et al., 1995; 

TESFA et al., 2009). Entretanto, ressalta-se que, assim como no trabalho 

desenvolvido por Dietrich et al. (1995), os resultados obtidos por Tesfa et al. (2009) e 

de outros autores enquadram-se em uma realidade de solos coluviais. Nessa 

situação, os solos apresentam-se mais rasos nos divisores e mais profundos nos 

fundos de vale. 

Em contraponto a esses trabalhos, Santos (2009), analisando a distribuição 

espacial da espessura do solo hidrológico ao longo do talvegue da bacia do rio Saci, 

observou que, nos divisores, o solo é mais espesso e tem sua espessura diminuída 

gradativamente, à medida que se aproxima do exutório da bacia. O autor encontrou 

grande variação na espessura do solo hidrológico, com a espessura da camada 
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hidrologicamente ativa, variando entre 0,5 a 7 metros em uma bacia de 0,1 km², com 

grandes variações de KFS. 

 
FIGURA 26 –  PROCESSOS DE ESCOAMENTO EM VERTENTES E SEUS PRINCIPAIS 

CONDICIONANTES 

 
FONTE: DUNNE (1978). 

 

O termo “solo hidrológico” representa a camada hidrologicamente ativa 

composta de solo, mais material intemperizado, cuja espessura vai da superfície até 

a rocha Santos (2009). 

A espessura do solo hidrológico, medida pelo autor, apresentou forte correlação 

com alguns atributos hidrogeomorfológicos das vertentes, apresentando uma relação 

inversa bem definida entre espessura do solo e os atributos de comprimento da 

vertente a montante e índice topográfico. Para Santos (2009), a dinâmica da água é 

determinante na configuração da paisagem local. Essa influência da dinâmica 

hidrológica na configuração da paisagem é corroborada especialmente pela forte 

correlação entre espessura do solo e índice topográfico, sendo este último um 

conceito eminentemente hidrológico. 

A conclusão de Santos (2009) reforça a ideia da atuação de processos 

hidrogeomorfológicos, atuando de maneira combinada na escala de vertente. A 

dinâmica da água é responsável pela formação da paisagem local, ao mesmo tempo 

em que é influenciada pelas condições locais. 
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Price (2011) realizou revisão a respeito da influência de diversos fatores 

naturais e antrópicos na geração de escoamento subsuperficial em bacias 

hidrográficas. A autora explica que, apesar de haver consenso de que a geomorfologia 

da bacia influencia o escoamento de base, ainda não há um entendimento claro sobre 

quais parâmetros estão mais diretamente relacionados ao armazenamento e 

escoamento em subsuperfície. 

A autora conclui que ainda há dúvidas a respeito do papel da topografia da 

camada impermeável e sobre o armazenamento de água pelo solo no escoamento 

subsuperficial de bacias hidrográficas. 

Zhu e Mackay (2001), procurando avaliar a influência do solo na produção de 

água, simularam com o modelo Regional Hydro-Ecological Simulation System 

(RHESSys) (TAGUE e BAND, 2004), diferentes discretizações de representação 

espacial dos solos. Os autores concluíram que a distribuição espacial das espessuras 

do solo possui maior influência no balanço hídrico simulado do que a distribuição 

espacial de parâmetros físico-hídricos do solo. 

Entretanto, sem dados medidos nas bacias simuladas, Zhu e Mackay (2001) 

não foram capazes de determinar diretamente a influência da espessura da camada 

hidrologicamente ativa, nos mecanismos de geração de escoamento, haja vista que a 

simples verificação da influência no hidrograma simulado não traz à luz os processos 

reais que ocorrem na bacia. 

Assim, recomendam-se estudos empíricos e de modelagem capazes de 

comparar o efeito do armazenamento de água no solo, a fim de elucidar, de maneira 

isolada, a sua influência na resposta hidrológica (PRICE, 2011). 

Ao longo dos anos, vários estudos têm sido direcionados à elucidação da 

ocorrência dos mecanismos de geração de escoamento, sendo um dos mais 

importantes o escoamento subsuperficial (BEVEN e GERMANN, 1982; FREER et al., 

2002; SIDLE, 2006; WHIKPEY, 1965). 

Entretanto, apenas mais recentemente, estudos têm seu foco direcionado às 

diferentes respostas desse mecanismo de geração de escoamento, em eventos 

precedidos por períodos secos e úmidos (HARDIE et al., 2011; KAMPF, 2011; KIM, 

SIDLE e MOORE, 2005). 

Em bacias hidrográficas florestadas e localizadas em ambientes úmidos, o 

nível freático raso contribui de forma significativa para o escoamento (BEVEN e 

GERMANN, 1982; MCDONNELL, 2003; SANTOS 2009; WHIKPEY, 1965). Os solos, 



84 

nessas bacias, tendem a ser mais porosos e, consequentemente, possuem maiores 

taxas de infiltração (HÜMANN et al., 2011). 

Nessas condições, o escoamento no canal é oriundo de diferentes 

mecanismos de geração de escoamento, que atuam em momentos diferentes numa 

mesma vertente, separados por limiares de quantidade precipitada e condições 

antecedentes de umidade (MCDONNELL, 1990; SANTOS 2009).  

Portanto, é de fundamental importância o armazenamento prévio de água no 

solo dessas bacias, uma vez que essa condição inicial de umidade é condicionante 

sobre os mecanismos de geração de escoamento em eventos de precipitação 

(MCDONNELL, OWENS e STEWART, 1991). 

Hardie et al. (2011) argumentam que, quando o solo está seco, a água tende 

a infiltrar em altas velocidades no solo, deslocando-se rapidamente no sentido vertical 

pelo fenômeno "finger flow". Quando o solo está úmido, a maior umidade armazenada 

nos horizontes B e C, oriunda do processo saturação, diminui a taxa de infiltração 

(movimento vertical), então, a água passa a se deslocar lateralmente na camada mais 

próxima da superfície. 

Assim, em um estado previamente seco, o escoamento lateral somente 

ocorrerá após o preenchimento dos maiores poros, localizados abaixo do horizonte 

orgânico; caso contrário, a velocidade da infiltração (movimento vertical) será maior 

do que a taxa de precipitação e não há volume de água disponível para o escoamento 

lateral (HARDIE et al., 2011). 

 

3.4.2 Relações hidrogeomorfológicas entre as bacias de zero ordem, nascentes e a 

geração de escoamento. 

 

Os resultados apresentados nos capítulos anteriores permitem identificar a 

representatividade de cada componente do escoamento para a vazão total das 

nascentes e canais até o exutório da bacia. A origem da composição da vazão, que 

escoa pela superfície e suas permanências no tempo, são fatores que se relacionam 

à evolução da paisagem, no contexto hidrogeomorfológico em tempo geológico. 

À luz dos resultados obtidos, também se obteve respostas a respeito de quais 

mecanismos de geração de escoamento estão atrelados às configurações das bacias 

de zero-ordem e canais de drenagem na área de estudo. 
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Ademais, também foi possível concluir sobre a influência das condições 

antecedentes de umidade no controle da ocorrência em tempo e magnitude do 

escoamento superficial. 

De maneira sucinta, conclui–se que a topografia superficial está bem relaciona 

à ocorrência e magnitude do escoamento superficial. Todavia, os coeficientes de 

escoamento e a variabilidade dos índices de escoamento subterrâneo e do solo 

levantam questionamentos a respeito do papel da área de drenagem e atributos da 

topografia superficial na explicação do comportamento hidrológico local.  

A FIGURA 27 apresenta um resumo das condições das vazões que ocorrem 

abaixo da superfície e, conforme exibido na TABELA 4, respondem por 

aproximadamente 90% do escoamento na área de estudo. 

 
FIGURA 27 –  RELAÇÃO DAS VAZÕES MÉDIAS SUBTERRÂNEA E DO SOLO EM FUNÇÃO DA 

ÁREA DE DRENAGEM. 

 
 

A análise da FIGURA 27 demonstra haver uma mudança na tendência das 

vazões, a partir do afloramento das nascentes. As relações do escoamento 

canalizado, observado a jusante das nascentes são bem definidas. Entretanto, a 
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variável área de drenagem superficial, por si só, não é capaz de esclarecer a dinâmica 

da vazão das nascentes. 

Chega-se, nesse ponto, a um impasse a respeito do entendimento da 

dinâmica hidrogeomorfológica da área de estudo. Grosso modo, os resultados obtidos 

até aqui explicam "como" ocorre o escoamento nas nascentes e canais. Mas, não 

explicam "por que" a ocorrência das nascentes na configuração como se apresentam. 

Esse impasse exige uma mudança de abordagem sobre o escoamento 

proveniente das bacias de zero-ordem. 

 
The secret to "doing better hydrological science": change the question! 
(SIVAPALAN, 2009, p. 1) 

 

Com base nos questionamentos apontados por Sivapalan (2009) e à luz das 

considerações de Sayama et al. (2009), parte-se para uma avaliação no sentido 

inverso. Se os volumes que escoam das bacias de zero ordem não respondem aos 

questionamentos, é possível que os volumes de armazenamento forneçam as 

respostas necessárias. 

A partir das considerações apresentadas no capítulo "3.3.4 Avaliação dos 

escoamentos subsuperficial e subterrâneo", é possível estimar os volumes de rocha 

e de solo hidrológico presentes na área de estudo. 

Para a obtenção do volume do solo hidrológico, basta integrar suas 

espessuras em função da área que se deseja avaliar. A subtração da espessura do 

solo hidrológico da topografia de superfície também fornece a caracterização da 

topografia do topo do embasamento rochoso (LIANG e CHAN, 2017). 

A obtenção da espessura e volume do embasamento rochoso segue o mesmo 

princípio, descrito na obtenção das integrais hipsométricas. Entretanto, tomam-se os 

valores numa escala absoluta ao invés de relativizá-los. 

A TABELA 7 apresenta os volumes estimados dos reservatórios do solo 

hidrológico e da rocha. Evidencia, ainda, as vazões médias por ponto de 

monitoramento e a vazão específica média de cada reservatório. A FIGURA 28 exibe, 

de maneira gráfica, as informações contidas na TABELA 7. 
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TABELA 7 - VOLUMES ESTIMADOS, VAZÕES MÉDIAS E VAZÕES MÉDIAS ESPECÍFICAS POR 
UNIDADE DE VOLUME 

 Área SI SG QI med QG med YI med YG med 
Local (ha) (hm³) (hm³) (L∙d-1) (L∙d-1) (L∙d-1∙m-3) (L∙d-1∙m-3) 

V1 6,84 0,383 1,200 28715 14622 0,075 0,012 
V2 0,41 0,019 0,044 21182 31982 1,106 0,735 
V3 2,65 0,163 0,325 11593 18165 0,071 0,056 
V4 8,00 0,426 2,082 65869 109507 0,155 0,053 

Saci 9,60 0,486 2,447 85975 117384 0,177 0,048 
V5 18,46 0,906 6,687 173446 180939 0,191 0,027 

SI representa o volume do aquífero subsuperficial; SG representa o volume do aquífero subterrâneo; 
QI med representa a vazão subsuperficial média; QG med representa a vazão subterrânea média; YI med 
representa a vazão subsuperficial média específica por unidade do volume do aquífero subsuperficial; 
e YG med representa a vazão subterrânea média específica por unidade do volume do aquífero 
subterrâneo 

 
FIGURA 28 –  RELAÇÃO DAS VAZÕES ESPECÍFICAS DOS ARMAZENAMENTOS DA ROCHA E 

SOLO EM FUNÇÃO DA ÁREA DE DRENAGEM 

 
 

A avaliação da TABELA 7 e FIGURA 28 apresenta um melhor ordenamento 

das vazões específicas das nascentes, em relação à disposição obtida na FIGURA 

27.No entanto, ainda assim, permanece o impasse em relação à conformação das 

nascentes. 
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superficial. Essa condição torna o volume uma variável dependente da área, conforme 

apresentado na FIGURA 29. 

 
FIGURA 29 –  RELAÇÃO ENTRE ÁREA DE DRENAGEM SUPERFICIAL E VOLUME DOS 

AQUÍFEROS 

 
 

Conforme argumentado anteriormente, Coelho Netto (2012) explica que os 

divisores de drenagem subterrâneos, usualmente, são assumidos como 

correspondentes, com alguma aproximação, aos divisores de drenagem superficiais. 

Todavia, esse pressuposto nem sempre é válido. 

Nesse sentido, os coeficientes e índices de escoamento, obtidos nas 

nascentes, reforçam a hipótese de que os divisores subterrâneos não coincidem com 

os interflúvios superficiais. Dessa maneira, a estimativa de volume sob a área de 

drenagem superficial não se mostra apta a esclarecer a ocorrência das nascentes. 

Sayama et al. (2009) ponderam que, obviamente, determinar o 

armazenamento total, stricto sensu, das bacias hidrográficas é uma proposta 

impossível, devido ao pouco conhecimento sob as condições da subsuperfície. 

Entretanto, partindo-se dos pressupostos apresentados por Dupuit-

Boussinesq, é possível interpretar que a vazão subterrânea, obtida no exutório da 

bacia (estação V5), representa uma condição média da bacia gerada por um meio 

poroso isotrópico uniforme. Nesse aspecto, os resultados exibidos anteriormente 

demonstram que é uma hipótese viável, haja vista que os coeficientes de recessão do 

escoamento subterrâneo não variam dentro da escala da bacia. 

Estendendo o pressuposto apresentado para o armazenamento do solo 

hidrológico, a FIGURA 30 apresenta a dispersão entre os volumes e vazões médias, 
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evidenciados na TABELA 7, em conjunto com a tendência da vazão específica média, 

obtida no exutório. 

 
FIGURA 30 –  RELAÇÃO ENTRE VOLUME DO RESERVATÓRIO E VAZÃO MÉDIA: A) AQUÍFERO 

RASO; E B) AQUÍFERO PROFUNDO 
a) 

 

b) 

 
 

Nota-se que, na medida em que se avança no sentido de jusante da rede de 

drenagem, há um ordenamento da produtividade média de água por volume do 

aquífero. Ao longo do espaço, após o afloramento das nascentes, os valores de 

produtividade de cada ponto vão se aproximando dos valores estimados até que 

atinjam o valor médio da bacia em seu exutório. 

Assumindo a vazão específica do ponto V5 como referência, é possível, 

então, estimar o volume de rocha e solo necessários para produzir as respectivas 

vazões médias, observadas nos pontos de monitoramento. Essa estimativa é 

demonstrada pelas linhas pontilhadas escuras da FIGURA 30. 

De posse dos volumes estimados, necessários para a manutenção das 

vazões médias, é possível estimar a área que esses volumes ocupam, dividindo-os 

pela sua espessura. 

Nesse ponto, abrem-se duas possibilidades. É possível distribuir o volume 

estimado pela área, em função da espessura média da bacia, como em função das 

espessuras médias de cada sub-bacia (FIGURA 31). 
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FIGURA 31 –  RELAÇÃO ENTRE AS ÁREAS ESTIMADAS DE CONTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA E 

ÁREAS ESTIMADAS DE CONTRIBUIÇÃO SUBSUPERFICIAL 

 
 

As áreas estimadas em função da vazão específica por metro cúbico de 

reservatório são diferentes entre si. A explicação para esse fato é a presença de 

caminhos preferenciais de escoamento, presentes na camada mais próxima à 

superfície, no aquífero raso das bacias de zero-ordem, que contribuem para o 

escoamento das nascentes. 

Esses caminhos preferenciais de escoamento apresentam parâmetros de 

condutividade hidráulica substancialmente mais elevados do que a matriz porosa 

típica do seu entorno. Como resultado, tem-se uma elevada variabilidade espaço-

temporal da capacidade de escoamento dos solos das bacias de zero-ordem: 

temporal, pois, conforme já demonstrado por Santos (2009), esses caminhos 

preferenciais de escoamento são ativados de acordo com a precipitação incidente e 

limiares de condições antecedentes de umidade; e espacial, uma vez que, via de 

regra, os caminhos preferenciais de escoamento situam-se mais próximos aos 

talvegues, em que a camada hidrologicamente ativa é menos espessa. Isso torna o 

talvegue/zonas ripárias em unidades hidrológicas distintas das demais porções da 

encosta (BECKER, 2005).  

Nesse sentido, Coelho Netto (2012) descreve que as variáveis de cobertura 

do terreno e características dos solos prenunciam o que a autora define como 

"vocação hidrológica atual" de uma determinada porção da paisagem. 
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Portanto, enquanto que se considera o aquífero da rocha como um espaço 

poroso isotrópico de características uniformes, a camada correspondente ao aquífero 

raso apresenta significativas variações, que afetam a produtividade de água. 

Por esse motivo, torna-se mais factível avaliar o escoamento do solo, em 

função dos volumes acumulados sob a área de drenagem, e o escoamento da rocha, 

em função dos volumes estimados pela vazão específica média. 

A avaliação da FIGURA 30b demonstrou não ser profícua a análise da relação 

entre as vazões médias do solo hidrológico e seus respectivos volumes absolutos. 

Entretanto, a FIGURA 32 demonstra ser possível associar as vazões oriundas do solo 

hidrológico com os respectivos volumes analisados de maneira proporcional. 

 
FIGURA 32 –  RELAÇÃO ENTRE A VAZÃO SUBSUPERFICIAL MÉDIA E: A) INTEGRAL 

HIPSOMÉTRICA DO SOLO HIDROLÓGICO; E B) VOLUME PROPORCIONAL DO 
SOLO HIDROLÓGICO 

  
 

Essa diferença reside no fato de que o volume absoluto da camada 

hidrologicamente ativa, por si só, representa apenas um espaço poroso entre a rocha 

e a superfície. Por outro lado, avaliá-lo como uma proporção do volume total ou como 

integral hipsométrica o coloca como variável dependente da topografia da rocha. 

Portanto, um mesmo volume de aquífero subsuperficial, sob rochas com diferentes 

declividades, apresentará comportamento hidrológico distinto. 

Por fim, tendo em vista as conclusões listadas e as relações que elas 

estabelecem, propõe-se um modelo conceitual das bacias de zero-ordem, que foram 

objeto deste estudo. 

A FIGURA 33 apresenta as bacias de zero-ordem em corte lateral. São 

exibidas as segmentações da vertente, conforme descritos no item "3.2 
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CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOMORFOLÓGICA DA ÁREA DE ESTUDO"; os 

mecanismos de geração de escoamento, inferidos no desenvolvimento do capítulo 

"3.3 GERAÇÃO DE ESCOAMENTO NA BACIA EXPERIMENTAL DO RIO SACI"; e 

as unidades de resposta hidrológica, conforme descrito por Becker (2005). 

A representações das bacias de zero-ordem das nascentes V1, V2 e V3 são 

proporcionais entre si, tanto nas abcissas quanto nas ordenadas. As setas, que 

representam as componentes da vazão, também evidenciam comprimento e 

espessura proporcionais entre si. 
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FIGURA 33 –  ESQUEMA CONCEITUAL DAS CARACTERÍSTICAS HIDROGEOMORFOLÓGICAS 
DAS BACIAS DE ZERO ORDEM E GERAÇÃO DE ESCOAMENTO NAS NASCENTES 
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

Em relação à discretização hidrogeomorfológica das bacias de zero-ordem e 

bacias de drenagem de canais de pequena ordem da área de estudo, destaca-se: 

 As bacias de zero-ordem apresentam áreas de contribuição superficial, 

significativamente distintas. Todavia, as cotas em que as nascentes ocorrem 

são similares e independem do comprimento da vertente; 

 A participação absoluta das estradas não-pavimentadas no uso do solo 

aumenta gradativamente, à medida em que aumentam as áreas de drenagem. 

A proporção das estradas atinge valor de 5% no exutório da área de estudo; 

 A forma das vertentes nas bacias de zero-ordem varia entre os pontos V1, V2 

e V3. A zero-ordem da nascente V1 apresenta forma mista, alternando entre 

retilínea, côncava e convexa. A área de contribuição da nascente V2 

apresenta topo plano e encosta com forma convexa. Por fim, a bacia zero-

ordem da nascente V3 apresenta característica aproximadamente retilínea; 

 Nas três nascentes analisadas, a porção da encosta imediata ao local de 

exfiltração apresenta forma côncava; e 

 Sob o espectro da área de drenagem superficial, a participação relativa do 

volume de rocha não intemperizada não apresenta tendência de variação no 

sentido de jusante da área de estudo. Por outro lado, as integrais 

hipsométricas da camada hidrologicamente ativa evidenciam ligeira 

diminuição no sentido de jusante. 

A implementação do monitoramento hidrológico automatizado permitiu a 

obtenção das séries de vazões das três nascentes e de três estações a jusante. A 

análise das vazões observadas e a separação das componentes do escoamento nos 

pontos monitorados da área de estudo demonstra que: 

 Excetuando-se a nascente V2, nos eventos com elevada umidade 

antecedente, em que uma precipitação concentrada gera dois picos de vazão, 

infere-se que o primeiro pico é gerado por escoamento superficial por 

saturação, cuja área de contribuição está limitada à zona ripária imediata aos 

canais. Os segundos picos são provenientes de áreas saturadas nas bacias 

de zero-ordem, que contribuem com maior tempo de atraso para o hidrograma 

das nascentes e canais. 
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 A bacia de zero-ordem da nascente V2 não apresenta indícios da ocorrência 

de escoamento superficial. Dentre os pontos analisados, esse é o único caso 

em que não se observou a ocorrência de eventos com picos duplos. 

 Os coeficientes de escoamento, considerando as áreas de drenagem 

superficiais, variaram entre 0,11 e 1,98; 

 A análise dos coeficientes de recessão indica uniformidade das características 

do aquífero da rocha, que contribui para o escoamento subterrâneo na área 

de estudo; 

 A vazão subterrânea representa de 45% a 60% do volume drenado, enquanto 

que a descarga subsuperficial foi de 34% a 45%. O escoamento superficial, 

menos representativo tanto em relação ao tempo quanto ao volume, 

representou frações entre 1% e 12%. 

 Os índices do escoamento subterrâneo e de escoamento subsuperficial 

apresentam tendências opostas. À medida que aumenta a área de drenagem, 

os valores dos índices do escoamento subterrâneo diminuem e os valores dos 

índices do escoamento subsuperficial aumentam. No exutório da bacia, esses 

índices apresentam a mesma magnitude; 

 

Finalmente, a análise conjunta das características hidrogeomorfológicas das 

bacias de zero-ordem e do escoamento das nascentes revela que os divisores de 

drenagem subterrâneos não correspondem aos interflúvios superficiais, indicando que 

a dimensão das áreas de drenagem superficiais não representa o fator preponderante 

na ocorrência das nascentes estudadas. A topografia da camada impermeável 

determina a cota aproximada do local de exfiltração e o volume da camada 

hidrologicamente ativa atua como variável complementar à topografia da rocha na 

manutenção das nascentes. 
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