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Resumo - Na região sobre o Sistema Aquífero Urucuia (SAU), estão localizadas nascentes de 

afluentes de três grandes e importantes regiões hidrográficas brasileiras: São Francisco, Tocantins e 

Parnaíba, além de ser uma área de vasta diversidade geográfica, que compreende áreas protegidas, 

áreas urbanas e áreas rurais, com fazendas de grande e pequeno porte. Por isso, esta é uma área com 

grande demanda de recursos hídricos, o que gera os potenciais conflitos de uso e ocupação, com 

seus impactos relacionados. Desta forma, com o intuito de se ampliar o conhecimento sobre está 

importante região, este trabalho analisou a contribuição do SAU para sete áreas de drenagem da 

Região Hidrográfica do Rio Tocantins, com o objetivo de definir a vazão de base de contribuição 

desse sistema aquífero para esta região. Ao final foi possível observar um deflúvio médio igual a 

1,9 mm/dia para o período analisado, com 80% da vazão sendo composta pelas vazões de base 

provenientes do SAU, cuja resposta à recarga é muito lenta. Além disso, foi possível observar uma 

redução da vazão nos rios, o que indica uma diminuição na disponibilidade hídrica do Sistema 

Aquífero Urucuia. 

 

Palavras-Chave – Aquífero Urucuia, vazão de base, rio Tocantins. 

 

 

ANALYSIS OF THE EFFLUENT BASE FLOW OF THE URUCUIA AQUIFER 

SYSTEM FOR THE TOCANTINS RIVER HYDROGRAPHIC REGION  
 

Abstract - In the region over the Urucuia Aquifer System (UAS), there are the sources of 

tributaries of three large and important Brazilian hydrographic regions: São Francisco, Tocantins, 

and Parnaíba, in addition to being an area of vast geographic diversity, comprising protected, urban, 

and rural areas, with large and small farms. Therefore, this is an area with great demand for water 

resources, which generates potential conflicts of use and occupation, with their related impacts. So, 

to increase the knowledge about this important region, this work analyzed the contribution of the 

UAS to seven drainage areas to the Tocantins River Hydrographic Region, to define the base flow 

contribution of this aquifer system. At the end, it was possible to observe an average runoff equal to 

1.9 mm/day for the analyzed period, with 80% of the flow being composed of the baseflow from the 

UAS, whose response to recharge is very slow. Furthermore, it was possible to observe a reduction 

in the flow in the rivers, consequently, indicating a decrease in the water availability of the Urucuia 

Aquifer System. 
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INTRODUÇÃO 

A região do oeste do estado da Bahia (Figura 1) é uma área em franco desenvolvimento no 

Brasil, experimentando uma acelerada expansão da agricultura comercial que se iniciou há pelo 

menos 30 anos, ao ponto de ser atualmente considerada um dos polos de agricultura irrigada mais 

importantes do país. O cenário inerente de alta demanda hídrica é acompanhado de modificações na 

cobertura vegetal, notadamente a supressão de extensas áreas de cerrado, e de um elevado risco de 

contaminação por fertilizantes e defensivos agrícolas, além da inevitável expansão de certos centros 

urbanos (PIMENTEL et al., 2011). Segundo um estudo do Banco Mundial, a demanda global por 

terras tem crescido muito nos últimos anos e que esse interesse está associado valorização das 

commodities agrícolas e não agrícolas no mercado internacional (VIEIRA, 2021). 

 
Figura 1- Região do oeste do Estado da Bahia. 

 

No oeste baiano, toda a demanda de recursos hídricos, assim como os potenciais conflitos e 

impactos relacionados, incide sobre o extenso manancial do Sistema Aquífero Urucuia (SAU) que, 

conforme Gaspar & Campos (2007), trata-se de um sistema basicamente vinculado às formações 

Posse (unidade inferior) e Serra das Araras (unidade superior) do Grupo Urucuia. 

Portanto, para avaliar a potencialidade hídrica desta região, é preciso entender a diversidade 

geográfica desta área, que compreende áreas protegidas, áreas urbanas e áreas rurais, com fazendas 

de grande porte (com produção agrícola ou pecuária), e de pequeno porte (da agricultura familiar) 

(VIEIRA, 2021). Toda essa atividade situa-se em uma área onde as águas superficiais e 

subterrâneas estão intrinsecamente conectadas e são controladas por um sistema de outorga muitas 

vezes complexo e pouco efetivo. Isto porque as águas superficiais são outorgadas com base na 

delimitação da bacia hidrográfica, que pode ser Federal ou Estadual (em função de sua área 

abranger ou não mais de um Estado) e as águas subterrâneas serem apenas de domínio estadual. 

A área sobre o Sistema Aquífero Urucuia abrange parte das áreas de cabeceiras de três regiões 

hidrográficas brasileiras referentes aos rios: São Francisco, Tocantins e Parnaíba, que são grandes e 

importantes bacias hidrográficas, responsáveis pelo abastecimento e desenvolvimento de vários 

estados. Esta região é referenciada como o “berço das águas” na região central do Brasil.  
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A Região Hidrográfica do Rio São Francisco abrange 77% da área do SAU, que contribui 

para 28 afluentes na margem esquerda na região do médio rio São Francisco, sendo os rios Grande 

(inserido na sub-bacia 46), Corrente (inserido na sub-bacia 45), Urucuia (inserido na sub-bacia 43), 

Carinhanha (inserido na sub-bacia 45), Pandeiros (inserido na sub-bacia 44) e Japoré (inserido na 

sub-bacia 44), os principais representantes. Ressalta-se que as maiores áreas do SAU relativas a esta 

região hidrográfica ficam no rio Grande (45.785 km²) (VIEIRA, 2021). 

Com relação à Região Hidrográfica do Rio Tocantins, compreende apenas 17% da área do 

SAU, mas contribui para três afluentes na margem direita do rio Tocantins, que têm grandes áreas 

de drenagem. Os afluentes são: rio Paranã (Sub-bacia 21), rio Manuel Alves (Sub-bacia 22) e rio do 

Sono (Sub-bacia 22), sendo que, dos 17% da área do SAU, 12% está inserida na área de drenagem 

desde último rio (VIEIRA, 2021). 

Com a menor parte da área do SAU inserida, apenas 5%, está a Região Hidrográfica do Rio 

Parnaíba, que em seus rios afluentes, recebe uma parcela da descarga do SAU. Os rios afluentes do 

Rio Parnaíba que nascem nesta pequena área são: rio Gurgueia, rio Paraim e rio Paranaíba, todos 

inseridos na Sub-bacia 34 (VIEIRA, 2021). 

Neste trabalho foi analisada a contribuição do SAU para sete áreas de drenagem que drenam 

para Região Hidrográfica do Rio Tocantins, com o objetivo de definir a vazão de base de 

contribuição desse sistema aquífero para esta região. 

 

O SISTEMA AQUÍFERO URUCUIA 

O Sistema Aquífero Urucuia (SAU) é um reservatório de águas subterrâneas, situado entre as 

latitudes de 9º25’38’’ e 16º15’00’’ e as longitudes de 47º41’42’’ e 43º46’43’’, sob a unidade de 

relevo denominada Chapadão Ocidental da Bahia ou do São Francisco (IBGE, 2006), do lado 

baiano, e Serra Geral do Goiás do lado goiano, com elevações variando de 300 m a mais de 1000 m 

em relação ao nível do mar, como observado na Figura 2. Entretanto, (MARQUES et al., 2020) 

denomina de Planalto de Urucuia, a área principal do oeste do Estado da Bahia, formada por uma 

vasta superfície plana e elevada. 

 

   

(a)                                                                           (b) 

Figura 2 - Altimetria da unidade de relevo Chapadão Ocidental da Bahia. 
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Nesta região, o clima é classificado como tropical, com inverno seco, do tipo Aw, segundo 

Köppen, ou seja, o período chuvoso (excesso hídrico) correspondente ao verão, que ocorre entre 

outubro a abril, quando o volume da precipitação é maior que o da evapotranspiração (GASPAR, 

2006). Já o período seco ocorre no período de maio a setembro, quando se estabelece o inverno a 

evapotranspiração é maior que a precipitação, ocasionando déficit hídrico (GASPAR, 2006). 

Portanto, no período entre maio a setembro, os rios da região são mantidos pelo escoamento ou 

vazão de base, que segundo Gaspar (2006) corresponde a um valor médio de 1,35x10
9
 m³/ano, que 

em média é igual a 20% da precipitação (P) e de 91% do escoamento total (E), com base em uma 

série de dados de 1982 a 2002. 

Também de acordo com (GASPAR, 2006), as temperaturas médias variam anualmente entre 

26° e 20°C, e a umidade relativa do ar varia em torno de 80%, a máxima, no mês de dezembro, e a 

mínima de 50%, em agosto. 

Em relação à área estimada do SAU, a maioria dos estudos mostram valores com menos de 

5% de variação (120.000 km² - BOMFIM & GOMES, 2004; 121.659 km² - CPRM & UFBA, 2005, 

2005; 125.000 km² - KIANG & SILVA, 2015, 126.000 km² - MATA et al., 2007). Porém, 

GASPAR (2006) apresentou uma área efetiva igual a 76.000 km². Neste estudo, foi determinada 

uma área de 121.655 km², que converge com os valores encontrados com a maioria dos autores. 

Do ponto de vista geomorfológico, o desnível na região alcança até 500 metros, com escarpas 

abruptas e com presença de colúvios, compondo solos constituídos essencialmente de areias (Figura 

3). 

 

Figura 3 - Vista a partir do município de Barreiras, BA, situado no sopé do platô. 

 

Geologicamente, o Sistema Aquífero Urucuia é um aquífero de natureza livre, do tipo 

intergranular, de extensão regional, contínuo e regionalmente homogêneo, representado pela 

cobertura fanerozoica do Cráton do São Francisco incluindo, o Grupo Urucuia, e suas coberturas 

cenozoicas. As principais litologias que compõem este importante sistema aquífero regional são 

arenitos de origem eólica e fluvial, como espessuras que alcançam até 600 metros nas áreas de 

depocentro da bacia GASPAR (2006). 

De acordo com o mapa geológico do Serviço Geológico do Brasil (CRPM, 2004), 97,5% da 

sua área é formada pelo Grupo Urucuia, que são arenitos com níveis de pelitos e, na base, arenitos 

conglomeráticos e conglomerados e 2,5% é formada por Depósitos Aluvionares Recentes, que são 

areias com intercalações de argilas e cascalhos e restos de matéria orgânica. 
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METODOLOGIA 

A região do SAU é caracterizada pelo período chuvoso de Outubro a Abril, pois em abril a 

chuvas começam a diminuir, dando início ao período seco, onde foram utilizados os dados de 

precipitação média mensal no período de setembro de 1973 à agosto de 2006, em 94 estações 

pluviométricas situadas sobre e ao redor do SAU. Para esta caracterização, utilizou-se este período 

por abranger os dados consistidos e disponibilizados no Sistema Nacional de Informações sobre 

Recursos Hídricos - SNIRH (ANA, 2020). 

Entretanto, após análise dos dados de chuva; considerando a viabilidade do cálculo do 

balanço hídrico, no período de setembro de 1973 a agosto de 2006; e da localização da estação 

(sobre o SAU ou no seu exutório), foi estabelecido que apenas 7 estações fluviométricas seriam 

usadas para caracterizar a bacia neste intervalo de tempo, as quais estão representadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Vazão média de longo termo, mínima e máxima e o volume escoado médio das estações selecionadas. 

SB Estação Nome 
Área 

(km²) 

Vazão 

média 

longo 

termo 

(m³/s) 

Vazão 

Máxima 

(m³/s) 

Vazão 

Mínima 

(m³/s) 

Vazão 

Específica 

(m³/s/km²) 

Rio Paranã 

21300000 Alvorada Do Norte 3.760 55,6 900,8 14,5 14,8 

21510000 Ponte São Mateus 1.020 15,3 219,4 3,3 15,0 

21580000 São Vicente 409 10,8 136,7 5,2 26,4 

21750000 Lavandeira 1.040 37,0 477,3 19,6 35,6 

Rio Manoel Alves 22190000 Porto Alegre 1.780 42,5 244,6 14,3 23,9 

Rio do Sono 
22680000 

Jatobá (Fazenda Boa 

Nova) 
16.900 302,6 2.943,4 114,2 17,9 

22700000 Novo Acordo 18.000 322,1 3.153,8 124,6 17,9 

 

Os dados mais recentes, entre setembro de 2006 a agosto de 2018, dessas estações foram 

analisados e utilizados na validação e comparação com os dados de: precipitação, níveis dos poços e 

uso do solo, cujo analise será apresentada nos capítulos posteriores. 

A vazão de base também pode ser definida como a descarga gerada após o instante final da 

chuva, somado ao intervalo temporal correspondente ao tempo de concentração da bacia, cuja 

forma no hidrograma é definida por uma curva exponencial decrescente. Esta curva exponencial é 

comumente determinada por métodos gráficos, baseados na análise dos hidrogramas, que têm base 

física e contemplam as componentes das águas superficiais e subterrâneas, como os métodos de 

traçado de linha apresentados por Custódio & Llamas, em 1983 (MIRANDA, 2012). 

Neste trabalho, foi utilizada a metodologia do filtro digital recursivo desenvolvido por Lyne 

& Hollick (1979), com base na análise e processamento de sinais (LYNN, 1973) e utilizado por 

diversos autores (Arnold et al., 1995; Arnold, 1999; Szilagyi, 2003, 2004). Entretanto, a aplicação 

mais comum desta metodologia é aplicada no âmbito do uso do modelo SWAT, que emprega esse 

filtro digital recursivo (ARNOLD et al., 2012) para determinação da vazão de base. 

O método do filtro digital recursivo consiste em aplicar procedimentos matemáticos a dados 

digitais e neste caso foi aplicada a média móvel recursiva, de N = 2, aos dados de escoamento 

superficial, ou seja, ao escoamento rápido que é gerado pela parte da precipitação que não infiltra 

no solo, nem evapora. Entretanto, Lyne & Hollick (1979) consideraram que se propagava no tempo 

uma porcentagem da vazão superficial, que seria igual ao parâmetro β. E depois escreveram a 

diferença da vazão superficial em função da vazão total do rio, considerando esta mesma 
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porcentagem propagada na para a vazão total. Com isso, a equação do filtro recursivo digital 

resultou: 

 

𝑞𝑡 = 𝛽 ∙ 𝑞𝑡−1 +
(1+𝛽)

2
∙ (𝑄𝑡 −𝑄𝑡−1)  ..............................................................................(I) 

 

Onde: qt é a vazão superficial no instante t, qt-1 é a vazão superficial no instante anterior (t - 1), Qt 

é a é a vazão total do rio no instante t, Qt-1 é a vazão do total rio no instante anterior (t - 1) e β é a 

constante do filtro, com valor compreendido entre 0.75 e 0.9 (Lyne & Hollick, 1979). 

Então, se desconsideramos o escoamento subsuperficial, a vazão do total rio é igual a soma da 

vazão superficial com a vazão de base. Portanto, no instante t, a vazão de base pode ser calculada 

pela equação: 

 

𝑄𝑏𝑡 = 𝑄𝑡 − 𝑞𝑡 ..............................................................................................................(II) 

 

Este filtro digital, análogo à filtragem de sinais de alta frequência, não tem verdadeira base 

física, mas é objetivo e reproduzível. E no caso no programa BaseFlow (Arnold et al., 1995), usado 

para determinar da vazão de base proveniente do SAU, o valor de β é fixo, igual a 0,925 (Nathan & 

McMahon, 1990; Arnold et al., 1995), e o filtro passa três vezes pelos dados de vazão (para frente, 

para trás e para frente). 

Portanto, a vazão de base diária (QB), em m³/s, foi definida como sendo igual à média entre 

as vazões de base, no mesmo instante t, mas obtidas na primeira e segunda passagem do filtro. Isto 

com base no estudo de Arnold (1999), que concluiu que a porcentagem de contribuição do fluxo de 

base para vazão total do rio, em geral, deve situar-se entre os valores encontrados na primeira e 

segunda passagem. 

 

𝑄𝐵𝑡 =
𝑄𝑏𝑡(1°𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑚)+𝑄𝑏𝑡(2°𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑚)

2
  ..............................................................................(III) 

 

Dessa forma foi definida a vazão de base diária de cada estação analisada, para o período de 

setembro de 1973 à agosto de 2006, a partir das séries de vazões das estações fluviométricas 

selecionadas e analisadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As estações analisadas na sub-bacia do rio Paranã, correspondem a pequenas áreas de 

drenagem (entre 409 a 3.760 km²), localizadas no lado oeste do Paredão do SAU, onde a altitudes 

médias variam de 813 a 970, entretanto a vazão específica é uma das mais altas da região, com 

valor médio de 22,9 l/s/km³, variando de 14,8 a 35,6 l/s/km³ no sentido de sul para o norte. 

Estes valores foram superiores aos encontrados por Costa, Botta & Cardille (2003) para a 

Região Hidrográfica do Tocantins/Araguaia, onde indicaram uma vazão específica de 14,4 l/s/km² 

(1,24 mm/dia) para o período de 1979 a 1998, o que mostra a importância deste sistema aquífero 

para região. 

A vazão específica na sub-bacia do rio Manoel Alves é igual 23,9 l/s/km³, observada na 

estação  Porto Alegre, código: 22190000, que é equivalente a média observada na sub-bacia do rio 
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Paranã. Na área de drenagem desta estação (1.780 km²), a altitude sobre o SAU varia entre 484 e 

912 metros, sendo a altitude média igual a 630 metros. 

Em relação à sub-bacia do rio do sono, foram utilizadas as estações Jatobá (Fazenda Boa 

Nova, código: 22680000) e Novo Acordo (código: 22700000), que fica mais a jusante. Estas 

estações mostraram coerência e continuidade nas vazões médias encontradas, 302,6 e 322,1m³/s 

respectivamente (Tabela 2), além disso, as áreas são equivalentes (16.900 e 18.000km²). Como têm 

a mesma área de nascente, a altitude sobre o SAU varia entre 238 e 886 metros, sendo a altitude 

média igual a 535 metros, pois esta sub-bacia compõe a área mais baixa do SAU. A vazão 

específica também foi igual a 17,9 l/s/km³, equivalente aos maiores valores encontrados. 

Por isso, de acordo com a análise dos dados, observa-se que as estações, instaladas nos 

afluentes do rio Tocantins, apresentaram vazões específicas na ordem de 21,6 m³/s/km² no período 

analisado (Figura 4). 

 

 
Figura 4 Variação da vazão específica (l/s/km²) ao longo das décadas por sub-bacia. 

 

No estudo, o filtro foi passado nas séries de dados das sete estações fluviométricas 

selecionadas e os valores de vazão de base médios, mínimos e máximos das séries, além dos valores 

por período, estão apresentados na Tabela 2. Os valores médios da vazão de base mostraram a 

mesma tendência da vazão total, sendo os maiores valores das vazões de base proveniente do SAU 

encontrados nos afluentes do rio do Sono.  

Nesta análise também foi determinado que, nas sub-bacias estudadas, 77 a 83% da vazão dos 

rios são provenientes do SAU.  

 

Tabela 2 – Valores característicos da vazão de base média, mínima e máxima por estação. 

SB Estação Nome 
Vazão de Base (m³/s) 

Média Mínima Máxima  

Rio Paranã 

21300000 Alvorada Do Norte 44 14 396 

21510000 Ponte São Mateus 12 3 109 

21580000 São Vicente 9 3 35 

21750000 Lavandeira 32 16 148 

Rio Manoel Alves 22190000 Porto Alegre 35 14 148 

Rio do Sono 
22680000 Jatobá (Fazenda Boa Nova) 244 71 1.393 

22700000 Novo Acordo 260 75 1.940 

 

Para cada ano hidrológico, foi determinada a curva de recessão anual a partir dos fluxos de 

base diários. Devido às falhas nas séries de vazões diárias, em média foram definidas 31 recessões 

para cada estação, que foram usadas para calcular a curva de recessão principal, utilizada na 

determinação da constante e do tempo de recessão. 
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A constante de recessão consiste na inclinação da reta de decaimento da vazão do rio, onde 

sua única fonte é a água proveniente do sistema aquífero, e por isso depende principalmente da 

geologia, tipo de solo e geomorfologia da região. Ou seja, em função da recarga, ela avalia a 

resposta do fluxo subterrâneo e informa se, nas vazões, a resposta à recarga é lenta (0,1 e 0,3) ou se 

a área analisada é sensível à recarga (0,9 e 1,0) (SALLES, 2012). 

Todas as constantes de recessão da vazão de base foram no máximo iguais a 0,027, 

demonstrando que a resposta à recarga é muito lenta na área do SAU e, além disso, a recessão da 

vazão de base demora 184 dias, em média, para diminuir em cada ciclo (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Fração da vazão contribuída pela vazão de base nos três passos do filtro digital recursivo no período 

analisado (1973–2006). 

Estação Fração Passo 1 Fração Passo 2 Fração Passo 3 
Constante de 

Recessão 
Tempo de 
Recessão 

21300000 0.83 0.76 0.72 0.017 135 

21510000 0.82 0.74 0.69 0.009 268 

21580000 0.87 0.82 0.79 0.007 313 

21750000 0.88 0.83 0.81 0.018 131 

22190000 0.84 0.78 0.74 0.016 149 

22680000 0.84 0.77 0.73 0.016 146 

22700000 0.84 0.77 0.73 0.026 90 

 

As vazões de base diárias também foram definidas em cada uma das sete estações analisadas, 

para o período entre setembro de 2006 a agosto de 2018, e apresentadas na Figura 5 abaixo. 

 

 
Figura 5. Comparação da vazão média diária e da vazão de base média  nos primeiros e últimos 16 anos analisados, por 

estação fluviométrica analisada. 

 

Como as estações têm áreas diferentes, foi observado um deflúvio médio igual a 1,9 mm/dia 

para o período analisado, com variação de 1,5 a 2,1 mm/dia. Desse volume escoado, 81% são 

compostos pelas vazões de base provenientes do SAU, atingindo constantes de recessão (α) da 

vazão de base inferiores a 0,026 e duração média da estiagem de 176 dias (tempo de recessão), o 

que corrobora a ideia de que a resposta à recarga é muito lenta na área do SAU. 

A análise dos dados demonstrou que está ocorrendo uma redução da vazão nos rios e, 

consequentemente, uma diminuição na disponibilidade hídrica do aquífero, uma vez que os rios são 

alimentados, principalmente, pelo Sistema Aquífero Urucuia, cuja recarga depende exclusivamente 

das águas de chuvas que precipitam sobre o aquífero.  
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CONCLUÇÕES 

Ao final deste trabalho foi possível concluir que: 

 Foi observado deflúvio médio igual a 1,9 mm/dia para o período analisado, com sua variação 

de 1,5 a 2,1 mm/dia (em função das diferentes áreas representadas pelas estações); 

 Oitenta e um por cento desse volume escoado é composto pelas vazões de base provenientes do 

Sistema Aquífero Urucuia; 

 A constantes de recessão (α) da vazão de base no Sistema Aquífero Urucuia são inferiores a 

0,026, com um tempo de recessão igual a 184 dias; 

 Os dados indicam que a resposta à recarga é muito lenta na área do Sistema Aquífero Urucuia; 

 O Sistema Aquífero Urucuia é muito importante para a regularização das vazões em afluentes 

da Bacia do Tocantins e não apenas para o Rio São Francisco, como comumente considerado; 

 É possível observar uma redução da vazão nos rios e, consequentemente, uma diminuição na 

disponibilidade hídrica do Sistema Aquífero Urucuia. 
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