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Resumo - Apresentam-se alguns resultados do trabalho em curso de atualização do Plano 

Decenal de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco respeitantes à análise integrada do seu 

balanço hídrico. Esta bacia hidrográfica ocupa uma área de 636.212 km2, correspondente a 

cerca de 7% do território nacional do Brasil. Os cálculos de recarga anual média das águas 

subterrânea foram efetuados recorrendo a dois métodos independentes: (1) compilação dos 

valores das taxas de recarga (disponíveis na bibliografia), exprimidas pela percentagem da 

precipitação anual média que, multiplicadas entre si e pela área aflorante de cada sistema 

aqüífero permitem a realização de uma estimativa da vazão subterrânea na bacia 

hidrográfica e (2) através da análise integrada de séries de dados anuais médios de 

precipitação, evapotranspiração e vazão superficial que, relacionados através de uma 

equação simples do balanço hidrológico permitem obter estimativas da recarga de 

aqüíferos. A primeira forma de proceder tem uma fiabilidade limitada pela existência de 

áreas muito vastas, para as quais não existem estudos hidrogeológicos específicos. Nestes 

casos, as taxas de recarga são generalizadas a partir de estudos de sistemas aqüíferos do 

mesmo tipo litológico para os quais existem estudos disponíveis na bibliografia. Deste modo, 

os cálculos de recarga anual média das águas, obtidos pelos dois métodos independentes 

referidos, permitem uma apreciação do grau de incerteza relativa ao estado atual do 

conhecimento sobre o balanço hidrológico da área em estudo e tendo em conta o estado 

atual do conhecimento dos valores conhecidos de precipitação, evapotranspiração e vazão 

superficial na bacia hidrográfica. 

Palavras chave: Balanço Hídrico: Plano de Bacia Hidrográfica; Rio São Francisco. 
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1 INTRODUÇÃO 

A análise do balanço hidrológico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco foi realizada de 
forma a contribuir para a quantificação integrada das águas superficiais e subterrâneas. No 
presente artigo descrevem-se de forma breve duas das etapas através das quais este 
trabalho foi elaborado. 

Numa primeira etapa realizou-se a caracterização do estado atual do conhecimento 
hidrogeológico dos sistemas aqüíferos aflorantes individualizados na Bacia do S. Francisco, 
tendo em conta os dados disponíveis para as taxas de recarga e a precipitação incidente na 
bacia. Nesta etapa apresenta-se uma estimativa das disponibilidades hídricas subterrâneas 
suportada por dados secundários relativos a estudos hidrogeológicos específicos 
disponíveis para parte dos sistemas aqüíferos aflorantes, acrescentando-se, no entanto, 
sempre que justificável, novas interpretações baseadas no conhecimento preexistente. 

Numa segunda etapa quantificaram-se os valores do balanço hídrico subterrâneo articulado 
com os dados de fluxo superficial, tendo em conta a necessidade de apresentar uma análise 
integrada do ramo terrestre do ciclo hidrológico da bacia hidrográfica (superficial e 
subterrânea). Nesta etapa apresenta-se uma segunda estimativa das disponibilidades 
hídricas subterrâneas suportada pela determinação da diferença entre a precipitação e a 
evapotranspiração real, a qual permite determinar a vazão total na bacia hidrográfica 
(superficial e subterrânea). Neste caso os parâmetros climáticos e hidrológicos foram 
estimados recorrendo a krigagem pontual, recorrendo a um modelo de ajustamento a 
variogramas experimentais omnidirecionais. 

2 CARATERIZAÇÃO DO ESTADO ATUAL DO CONHECIMENTO DA RECARGA DOS 

SISTEMAS AQÜÍFEROS  

A caracterização efetuada para o estado atual do conhecimento sobre o balanço hídrico dos 
sistemas aqüíferos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco não pode ser descrita caso a 
caso num trabalho com a extensão da presente comunicação. Este trabalho consistiu na 
compilação dos valores das taxas de recarga (disponíveis na bibliografia), exprimidas pela 
percentagem da precipitação anual média que, multiplicadas entre si e pela área aflorante 
de cada sistema aqüífero permitem a realização de uma estimativa da vazão subterrânea 
nesta bacia hidrográfica. Deste modo, apresenta-se apenas uma síntese dos valores 
calculados a partir desta informação. Salienta-se que, para além da análise de balanço 
hidrológico, nesta etapa do trabalho, foram igualmente caracterizados outros aspetos como 
o suporte litológico, modelos concetuais e diversos outros temas pertinentes para este 
estudo. Constatou-se que existem ainda vastas áreas da bacia hidrográfica para a qual 
ainda estão em falta estudos hidrogeológicos de base o que levou a que, em alguns casos, 
as taxas de recarga determinadas para sistemas aqüíferos mais conhecidos fossem 
atribuídas igualmente a sistemas menos conhecidos com o mesmo tipo de suporte litológico. 
Este tipo de procedimento foi também adoptado no Plano Decenal 2004-2013 (Matos & 
Zoby, 2004; Zoby et. al. 2004). O trabalho destes autores continua, até ao momento a ser a 
única visão de conjunto para o balanço hídrico das águas subterrâneas na Bacia 
Hidrográfica do São Francisco, para a qual se pretende contribuir com o trabalho atualmente 
em curso. 

Apesar da necessidade de implementação de estudos hidrogeológicos de detalhe em 
diversas áreas, existem igualmente áreas onde já existem estudos hidrogeológicos bastante 
detalhados para os quais existem trabalhos em curso, essenciais ao futuro planeamento e 
gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos. É o caso do sistema aqüífero Urucuia. 



Este tem grande importância no contexto hidrológico da bacia hidrográfica do rio São 
Francisco, não apenas pelo uso direto dos usos da água subterrânea nele armazenadas, 
mas igualmente por ser o sistema aqüífero com maior contribuição para o fluxo de base dos 
rios tributários da margem esquerda do trecho médio do Rio São Francisco, especificamente 
os rios Preto, Corrente (também denominado Grande), Carinhanha, e o grande número de 
tributários que contribuem para o fluxo destes afluentes mais importantes.  

Um exemplo da relevância das descargas de base deste sistema é apresentado em 
Nascimento (2009), relativamente à sub-bacia do rio Grande, com uma vazão média de 
300,30 m3/s, no qual se verifica uma significativa captação de água para irrigação e em cujo 
curso de água se encontra instalada a usina hidroelétrica do Alto Fêmeas. Da vazão total 
referenciada, corresponde um valor de descarga de base de 211,21 m3/s, em conseqüência 
do regime de fluxo natural no aqüífero Urucuia. As estimativas de balanço mais atuais para 
este sistema aqüífero foram apresentadas em Gaspar et. al. (2007) e Gaspar e Campos 
(2012) e reproduzidos pela CPRM no âmbito do Relatório Diagnóstico (Villar & Mourão, 
2012), dedicado a este sistema aqüífero, no âmbito da série de relatórios dedicados à Rede 
Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas desta instituição. De acordo com 
estes trabalhos mais atuais considera-se que a taxa de recarga para este sistema aquífero 
corresponde a 20% da precipitação. Neste caso, como apenas parte do sistema se inclui no 
interior da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, apenas a área incluída no seu interior é 
considerada para efeitos de balanço desta bacia. Até uma fase recente do conhecimento 
hidrogeológico sobre a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco as rochas pertencentes ao 
Grupo Urucuia (Cretáceo, 96 Ma.) e Grupo Areado (Cretáceo, 135 Ma.), eram consideradas 
parte do mesmo sistema aqüífero. Esta interpretação foi ainda considerada na análise do 
Plano Decenal 2004-2013 (Matos & Zoby, 2004; Zoby et al., 2004), no qual a informação 
referida diz respeito ao sistema aqüífero Urucuia-Areado. Este exemplo é um caso em que 
não só existem estudos de detalhe, como ainda estão em curso novas pesquisas cujos 
resultados deverão brevemente estar disponíveis, havendo já resultados preliminares 
apresentados por Gaspar (2015).  

Uma questão metodológica que merece referência no presente estudo diz respeito ao fato 
da reserva reguladora calculada para os sistemas aqüíferos cujos limites não se 
desenvolvem exclusivamente no interior da bacia do São Francisco serem estimados tendo 
em conta apenas as áreas aflorantes no seu interior. O suporte cartográfico utilizado no 
presente trabalho para determinação das áreas aflorantes no interior da bacia é o mais atual 
disponível presentemente e que consta do Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo 
(CPRM, 2014). 

O sistema aquífero Urucuia, brevemente referido nos parágrafos anteriores, apenas 
pretende constituir um breve exemplo no vasto número de sistemas aquíferos tratados no 
âmbito do presente projeto. A soma de todos os balanços individuais dos sistemas aquíferos 
estudados permitiu constatar que, considerando os dados disponíveis na bibliografia 
relevante publicada na Bacia do S. Francisco, as disponibilidades hídricas subterrâneas 
(volume explotável) seriam de 247,52 m3/s. Ou seja, 20% da reserva renovável 
correspondente à taxa de recarga anual média estimada de 1.237,61 m3/s. Este valor é mais 
baixo do que o estimado no Plano Decenal 2004-2013 (Matos & Zoby, 2004; Zoby et. al. 
(2004), que é de 318 m3/s, mas também do que os valores apresentados na Conjuntura de 
Recursos Hídricos no Brasil da Agência Nacional de Águas do Ministério do Meio Ambiente 
(ANA, 2013), correspondente a 355 m3/s. Estes valores não são no entanto comparáveis de 
forma direta com os agora calculados, dada a conceptualização adotada na presente 
estimativa, uma vez que neste caso se considera que as formações aflorantes cartografadas 
no Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014b) constituem a área total da 
Bacia do São Francisco que não inclui a representação da área dos depósitos regionais 



constituídos pela cobertura detrito laterítica. Esta cobertura ocupa no seio da Bacia do São 
Francisco, e de acordo com o Mapa de Dominíos e subdominíos Hidrogeológicos do Brasil 
(CPRM, 2007), uma área de 121.626 km2, uma área ligeiramente superior à considerada no 
caso do Plano Decenal 2004-2013 (Matos & Zoby, 2004; Zoby et. al., 2004).  

Em termos de balanço hídrico a conceptualização empregue no presente plano é pois 
distinta da empregue no anterior Plano Decenal,no qual é apresentado um balanço 
autônomo para a cobertura detrito-laterítica. No caso do presente plano, a recarga ocorrida 
através destes depósitos é considerada como parte integrante dos sistemas aqüíferos 
subjacentes. Ou seja, esta forma de proceder apoia-se no fato de assim ser igualmente 
considerado no Mapa Hidrogeológico do Brasil mais recente (CPRM, 2014a) que constitui a 
base cartográfica empregue para o desenvolvimento do presente estudo. Deste modo, se a 
área da presença destes depósitos, que é muito vasta, fosse incluída nos balanços haveria 
uma duplicação de recursos numa vasta área, com o risco de se fazer uma estimativa 
excessiva de recursos hídricos subterrâneos na Bacia Hidrográfica do São Francisco. 
Apenas para ilustrar o impacto desta opção refere-se que a taxa de recarga anual média 
nesta cobertura, considerada no anterior plano decenal é de 12% da precipitação. 
Considerando este valor, as reservas explotáveis correspondentes seriam de 91,2 m3/s. 
Assim, se for somada esta parcela á recarga anual média calculada no presente plano 
(247,52 m3/s), passaríamos a ter uma estimativa de 338,72 m3/s para o volume explotável 
anual médio de águas subterrâneas na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Tendo em 
conta a importância destes depósitos sob o ponto de vista hidrogeológico, deve considerar-
se a necessidade de um estudo que, no futuro, aprofunde a importância das reservas 
existentes nestes sedimentos, de forma que a sua quantificação não interfira com o cálculo 
dos sistemas aqüíferos subjacentes. 

3 DADOS DE BASE PARA MAPEAMENTO DA PRECIPITAÇÃO, 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO E VAZÃO TOTAL 

Tal como anteriormente referido, a análise dos valores de recarga dos sistemas aqüíferos da 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco iniciou-se pela recolha de elementos bibliográficos 

acerca das taxas de recarga, exprimidas como a percentagem da precipitação anual média 

que, após a infiltração no solo, se considera escapar à evapotranspiração, constituindo 

assim o volume de água que constitui a renovação anual média da reserva de águas 

subterrâneas. A realização destes cálculos exigiu um elevado número de generalizações 

que consistiram na atribuição de taxas de recarga a litologias do mesmo tipo, em locais 

onde não existem estudos que contribuam para a caracterização destes valores à escala 

local em numerosos casos. Tendo em conta a incerteza dos valores obtidos por esta via, 

procedeu-se de seguida a cálculos, efetuados de forma completamente independente da 

metodologia seguida anteriormente. Ou seja, apresenta-se uma nova estimativa da recarga 

dos aqüíferos considerando a vazão total das sub-bacias (subterrânea e superficial) que 

constituem as 34 unidades de gestão do presente plano, diminuindo-se a este valor a 

componente de vazão superficial. Descrevem-se de seguida os cálculos que permitiram 

fazer esta nova estimativa da recarga, integrada, neste caso, num balanço hídrico regional 

que inclui a análise conjunta do escoamento superficial e subterrâneo.  

Os valores de vazão total foram obtidos através da espacialização da precipitação e 

evapotranspiração real. Por sua vez, o escoamento superficial foi quantificado a partir da 

análise de dados fluviométricos. A realização de estimativas regionais de precipitação e 

evapotranspiração real à escala dos 636.212 km2 da Bacia Hidrográfica do Rio São 



Francisco foram realizadas a partir do Banco de dados Climáticos do Brasil (EMBRAPA, 

2015), no qual são disponibilizados dados climatológicos de temperatura média do ar e 

precipitação nas escalas mensal e anual de 500 localidades brasileiras, além dos elementos 

do balanço hídrico climatológico para cada uma dessas localidades. Esses dados foram 

utilizados por Sentelhas et. al. (1999) para a elaboração do balanço hídrico climatológico, 

empregando-se o método de Thornthwaite & Mather (1955), através do programa "BHnorm" 

elaborado em planilha Excel por Rolim et. al. (1998). Como capacidade de água disponível 

(CAD) utilizou-se o valor de 100 mm e a evapotranspiração potencial foi estimada pelo 

método de Thornthwaite (1948). A inicialização do balanço hídrico seguiu o critério de 

Mendonça (1958) devido à facilidade de sua informatização em relação ao método original. 

Como resultado, é apresentada uma tabela para cada local, contendo dados mensais de 

evapotranspiração real, da deficiência hídrica, do excedente hídrico e do armazenamento de 

água no solo, além dos dados de temperatura e precipitação. As representações gráficas do 

balanço hídrico apresentadas nas planilhas seguem as recomendações de Camargo e 

Camargo (1993), sendo automaticamente elaboradas figuras do extrato do balanço hídrico.  

No presente estudo foram utilizadas 52 das 500 estações climatológicas brasileiras para as 

quais Sentelhas et. al. (1999) apresentam dados e cálculos de precipitação e 

evapotranspiração. Para além das estações selecionadas no interior da bacia hidrográfica 

do São Francisco incluíram-se igualmente as localizadas até uma distância de 50 km dos 

seus limites. A partir do tratamento destes dados obtiveram-se os mapas de precipitação 

(isoietas) e de evapotranspiração real, representados nas Figuras 1 e 2. 

 

Figura 1. Isoietas interpoladas (mm/ano) a partir de dados de 52 estações meteorológicas. 



 

Figura 2. Isolinhas de evapotranspiração real (mm/ano) calculadas a partir de dados de 52 estações 

meteorológicas. 

A interpolação das isoietas apresentada na Figura 1 foi realizada por krigagem pontual 

recorrendo a um modelo de variograma obtido por ajustamento ao variograma experimental 

omnidirecional. A qualidade do ajuste foi testado iterativamente através do método do ponto 

fictício, o qual permite verificar a qualidade do modelo, interpolando por krigagem para os 

pontos conhecidos à custa dos seus vizinhos. O modelo escolhido foi aquele que 

apresentou o menor erro médio de estimação. O modelo final escolhido foi, neste caso, 

composto por duas estruturas: um efeito de pepita, com valor 15 000 mm2, correspondendo 

à componente da variância não passível de explicação pelos modelos teóricos e uma 

estrutura representada pelo modelo esférico apresentado na equação (1), com variância 

explicada, c, de 120 000 mm2 e amplitude, a, de 800 000m. O erro médio de estimação foi 

de 1,35%. Os variogramas experimental e teórico são apresentados na Figura 3. Utilizando 

este modelo foram obtidas estimativas para uma rede regular com dimensão de célula de 

7921.682m×7931.545m. 
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O parâmetro h representa o espaçamento entre dois locais amostrados. 

O modelo final escolhido na interpolação por krigagem da variável evapotranspiração 

(Figura 4) foi composto também por duas estruturas: um efeito de pepita, igual 2500 mm2; e 

uma estrutura representada pelo modelo esférico, com variância explicada de 17 000 mm2 e 

amplitude de 400 000 m. O erro médio de estimação foi de 0,74%. Os variogramas 

experimental e o teórico são apresentados na Figura 3. Foram obtidas, então, estimativas 



para uma rede regular com dimensão de célula igual à empregue para a interpolação da 

precipitação (62,91km2). 

  

Figura 3. Variogramas construídos para estudo da distribuição espacial dos valores de precipitação 

(esquerda) e evapotranspiração real (direita) e posterior interpolação e mapeamento desta variável. 

A partir das interpolações dos valores de precipitação e evapotranspiração real foi calculado 

o mapa de escoamento (vazão) total, que inclui a soma do escoamento superficial e 

subterrâneo na área da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (Figura 4). No caso da 

caracterização espacial da vazão total não foi pois realizada qualquer interpolação, uma vez 

que esta se obteve, para cada célula das grids de precipitação (P) e de evapotranspiração 

real (EVR), subtraindo ao valor de P o valor de EVR. 

 

Figura 4. Isolinhas de vazão anual média (mm/ano) obtidas da subtração, célula a célula dos dados 

interpoladas de precipitação e evapotranspiração real obtidos a partir de 52 estações meteorológicas. 



O valor de vazão total (superficial e subterrânea) na bacia obtida pelos cálculos descritos 

corresponde a 4.788,48 m3/s. Tendo em conta que o valor de vazão superficial é de 

2.789,87 m3/s (valor estimado pelos especialistas em águas de superfície responsável por 

esta componente da atualização do Plano Decenal em curso (NEMUS, 2015), pode assim 

estimar-se, por esta via, em 1.998,61 m3/s a vazão subterrânea anual média na Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco (o que corresponderia a um volume explotável de 

399m3/s, ou seja, 20% deste valor). De acordo com estes resultados, 58,3 % da vazão total 

corresponde a água superficial e 41,7 % a escoamento subterrâneo na Bacia Hidrográfica 

do Rio São Francisco. Tendo em conta que a precipitação calculada é de 20.559,06 m3/s 

(1.019,07 mm/ano), estima-se que a recarga de aqüíferos é em média cerca de 9,72% da 

precipitação anual média, o que corresponde a 94,4 mm/ano. Estes valores são pois 

superiores aos obtidos a partir da taxa de recarga dos sistemas aqüíferos, baseada na 

análise bibliográfica que permitiu avaliar a taxa de recarga em 6,02% da precipitação, ou 

seja, 61,3 mm/ano. 

4 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Os valores apresentados nas secções anteriores da presente comunicação facultam uma 

análise da incerteza relativamente ao estado atual do conhecimento acerca das 

disponibilidades de recursos hídrico subterrâneos na Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco. A análise destes resultados indicia que as estimativas de disponibilidade hídrica 

subterrânea que resulta do estudo individual dos sistemas aqüíferos, considerando cada um 

deles individualmente, subestima as potencialidades deste tipo de recursos à escala 

regional. De acordo com esta realidade considera-se que o conhecimento individual dos 

sistemas aqüíferos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco não faculta, por si só, uma 

matriz de conhecimento suficiente para estruturar um plano de gestão à escala regional dos 

recursos hídricos subterrâneos. Existem excepções a esta regra geral, da qual sobressai 

claramente, como já foi referido, o caso do Sistema Aquífero Urucuia onde os dados já 

existentes e os trabalhos em curso permitem inverter esta tendência a curto prazo. Nos 

demais casos, para os quais existem alguns estudos não sobressaiem linhas de trabalho 

estruturado que permitam antever uma situação de soluções de curto prazo para solucionar 

os problemas de deficiência do conhecimento hidrogeológico existentes. Por outro lado, a 

estimativa de balanço regional baseada na análise de dados de precipitação, 

evapotranspiração real e vazão na rede hidrográfica acrescenta valor à forma como até à 

atualidade se tem encarado o caminho para fazer face às dificuldades existentes.  

5 CONCLUSÕES 

De acordo com esta realidade existem assim dois balanços, obtidos por métodos 

independentes, colocando-se a questão de como estabelecer valores para a gestão da água 

em cada aqüífero e unidade de gestão da bacia, uma vez que para efeitos de 

regulamentação tem de se estabelecer um valor no qual se baseiem os critérios de outorga. 

Com este fim, estabeleceu-se um terceiro cenário de balanço baseado nos dois anteriores. 

Neste terceiro cenário, os locais onde as taxas de recarga são melhor conhecidas mantêm-

se inalteradas relativalente ao balanço obtido. Por outro lado, nos sistemas aquíferos menos 

estudados (nos quais para efeitos de gestão os valores de recarga considerados em estudo 

anteriores eram demasiado baixos (por exemplo, apenas 1% da precipitação), as taxas de 

recarga foram atualizadas, tendo em conta os seus tipos litológicos e os valores 



apresentados em áreas com caracteristícas similares às de sistemas aquíferos melhor 

conhecidos. Este terceiro cenário de considera-se o mais aconselhável como ponto de 

partida para estabelecer as estratégias de gestão das águas subterrâneas na bacia 

hidrográfica. Este novo balanço está em fase de discussão, sendo que na sua versão atual 

aponta para uma estimativa de vazão total de águas subterrâneas na bacia de 1827,9 m3/s, 

sendo as reservas explotáveis correspondentes a 20% deste valor,ou seja, 365,6 m3/s. 

Tendo em conta todo o trabalho efetuado considera-se que este é o valor é o mais 

recomendado para efeitos de planejamento e gestão de recursos hídricos, por acomodar e 

harmonizar todo o conhecimento que é possível na atualidade obter sobre a hidrogeologia 

da área em estudo. 
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