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RESUMO
A grande dispersão espacial dos pequenos aqüíferos aluviais e a multiplicidade das características
geomorfológicas locais dificultam uma caracterização em escala regional. Entretanto, os tomadores
de decisão precisam de informações para orientar as políticas públicas de controle e
desenvolvimento da sua explotação.
O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de uma metodologia de mapeamento regional dos
pequenos aqüíferos aluviais e de avaliação do seu potencial hídrico a partir de dados de satélite
(modelo numérico de terreno (MNT) genérico do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). O
método, baseado em características topográficas e geomorfológicas que singularizam os aluviões
das outras unidades de paisagem, foi aplicado na bacia semi-árida do Banabuiú (Ceará). Foi
estimada em cerca de 2% da área da bacia a área ocupada pelos aqüíferos aluviais na bacia do
Banabuiú e em cerca de (50±15).106 m3 o volume de água armazenado. O volume anual explorável
nos aluviões da bacia do Banabuiú é estimado em cerca de 18 até 35.106 m3. Os resultados são
melhores nas bacias de relevo pronunciado que nas bacias planas, onde a precisão do método é
inferior por causa da imprecisão das informações topográficas extraídas do MNT do SRTM.
ABSTRACT
The high spatial dispersion of small alluvial aquifers and heterogeneity of local, geomorphological
characteristics difficult its characterization at regional scale. Nevertheless, decision makers need
information to build to public policies for controlling and referring withdrawals.
The objective of this study was to build a method for the mapping of small alluvial aquifers and for
the assessment of water availability, based on the geoprocessing of Digital Elevation Models
(DEM) of the Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). The method is based on topographical
and geomorphological properties that allow to discriminate between alluvial fan and other
landscape entities. It was applied to Banabuiú basin (State of Ceará - Brazil), and allows to estimate
alluvial aquifers extension as 2% of basin area and water storage as (50±15).106 m3. Annual
withdrawal could reach 18 to 35.106 m3. Spatial accuracy is good in areas with strong relief but is
lower in flat lowlands areas.
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1 - INTRODUÇÃO
A grande dispersão espacial dos aluviões e a multiplicidade das características
geomorfológicas locais dificultam uma caracterização em escala regional. Com efeito, o custo de
um levantamento sistemático (no campo ou através de análise visual de imagens de satélite ou
fotografias aéreas) é muito alto. Mapear e avaliar o potencial hídrico dos aqüíferos aluviais numa
escala regional é, portanto, um desafio.
Os satélites podem fornecer dados muito interessantes para a caracterização do potencial ou
da dinâmica de diferentes recursos hídricos, principalmente superficiais. Na literatura, numerosos
autores apoiaram-se em técnicas de sensoriamento remoto para obter características topográficas da
bacia hidrográfica, delinear a rede hidrográfica, mapear as áreas úmidas, caracterizar a sua
hidrologia ou modelar a propagação de cheias. No caso de sistemas extensos, como o do rio
Amazonas, dados altimétricos de satélite podem ser usados para monitorar os níveis de água no rio,
determinar a declividade do rio (Kosuth et al., 2006), estimar e reconstituir séries de vazão do rio
em áreas onde não tem estação fluviométrica (Campos et al., 2001; Leon et al., 2006; Zakharova et
al., 2006) ou assessorar na realização do balanço hidrológico (Chapelon et al., 2002; Bourgoin et
al., 2007).
Em caso de sistemas menores, produtos e métodos derivados dos modelos numéricos de
terreno (MNT) foram desenvolvidos para extrair a rede hidrográfica, e caracterizar as áreas úmidas
a partir de construção de índice topográfico (Curie et al., 2007) ou de classificação geomorfológica.
No uso de dados de satélite para a investigação do potencial hídrico de pequenos aqüíferos
aluviais, a dificuldade é de adequar a resolução espacial dos dados de satélite (alguns decímetros a
vários quilômetros) à escala do sistema estudado, e de estimar recursos hídricos subterrâneos com
observações de satélite ligadas a características da área (como, por exemplo, imagens ou dados
altimétricos).
Recentes trabalhos focados no mapeamento das aluviões, a partir de imagens SPOT 5 ou
LANDSAT, tiveram bons resultados na extração automática das áreas úmidas com uma limitação na
separação das áreas aluviais das áreas úmidas não aluviais (planaltos etc...) (Oliveira, 2006). A
abordagem deste trabalho pretende investigar a potencialidade de um MNT genérico, o do Shuttle Radar
Topography Mission (SRTM) em resolver esta dificuldade.
Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento e avaliação de um método de
mapeamento, caracterização (extensão, largura etc...), e estimativa do potencial hídrico dos
aqüíferos aluviais a partir de dados facilmente disponíveis numa escala regional (dados do MNT do
SRTM) e de características topográficas e geomorfológicas que singularizam os aluviões das outras
unidades de paisagem (Daly-Erraya, 2007).
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2 - ÁREA DE ESTUDO
Este estudo foi desenvolvido na área cristalina do Nordeste brasileiro semi-árido, onde a geologia
(embasamento cristalino pouco alterado com sedimentos aluviais associados à rede de drenagem)
favorece a investigação dos aqüíferos aluviais que representam as únicas áreas planas e úmidas
associadas à rede de drenagem, e são recursos hídricos limitados mas particularmente estratégicos
(Burte, 2008).
A área de estudo (Figura 1) é a bacia hidrográfica contributiva à barragem Arrojado Lisboa
(5,33 S; 38,923 O) localizada no rio Banabuiú. Esta bacia tem uma área de 14,2 x 103 km², o que
representa 10% da área do Estado do Ceará e 16% de sua área cristalina.
O rio principal tem 224 km de comprimento. A declividade média (escala do pixel) da bacia é
fraca (7,8%), com declividade máxima de 278%, nas cabeceiras no maciço de Pedra Branca, no
leste da bacia. A altitude varia de 128 até 1120 m, com uma média de 360 m. A área da bacia do
Banabuiú, é caracterizada por rochas graníticas e metamórficas maciças de porosidade primaria
quase nula.
40°O
Bacia do BANABUIÚ

39°O
CEARA

5°S

Altitude
105 m

6°S

1110 m

Figura 1: Localização e topografia das bacias hidrográficas do Banabuiú (preto), do Forquilha
(vermelho) e da Vista Alegre (roxo), com a rede de drenagem (azul).
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3 - MÉTODOLOGIA
3.1 - Metodologia
Num contexto hidrológico e de vegetação e clima relativamente homogêneos, como é o caso
da área cristalina do Nordeste semi-árido, os principais fatores associados a ocorrência dos aluviões
são topográficos e geomorfológicos. Portanto, para a calibração dos parâmetros do método,
escolhemos duas bacias hidrográficas cujas geomorfologias são bem distintas: a bacia do Forquilha,
cujo relevo pronunciado é de colinas com serras nas cabeceiras, e a bacia da Vista Alegre, cujo relevo
suave é de planície com alguns inselbergues.
A análise topográfica foi realizada a partir dos dados do Modelo Numérico de Terreno SRTM
(NASA, 2008) com resolução de 90 m e precisão vertical absoluta de 16 m. O tratamento dos dados
foi realizado com o software Arcview 3.2. Os dados geográficos foram reprojetados em
coordenadas UTM e reamostrados, com o método cúbico, para uma resolução espacial de 45 m,
para poder se trabalhar numa escala de 1 : 45 000. Os pixeis sem informação foram preenchidos a
partir dos valores dos pixeis adjacentes com o método cúbico (Schäuble, 2004).
As bacias do Banabuiú, do Forquilha e da Vista Alegre foram mapeadas e algumas
características topográficas e geomorfológicas extraídas (Tabela 1). A partir das observações de
campo e de interpretação de duas imagens de satélite SPOT 5 (21/10/2002, de resolução 5m, e
17/07/2003, de resolução 10m), foram mapeados os aqüíferos aluviais das bacias de Forquilha e V.
Alegre.

Tabela 1: Características topográficas extraídas do MNT, nas bacias escolhidas na área de estudo e
dos aqüíferos aluviais das bacias do Forquilha e V. Alegre.
Altitude (m)
Área (*)
Perímetro (*) Lmax Declividade (%)
Bacia
(km²)
(km)
(km) média max min média max min
Banabuiú

14.103

841

224

7.8

278

0

360

1120 128

Forquilha

214 (1) - 6,7 (2)

90 (1) - 81 (2)

38.6

10,9

95

0

316

692 219

V. Alegre

549 (1) - 3,1 (2)

140 (1) - 68 (2)

64

4,9

214

0

226

565 143

(*) da bacia

(1)

dos aqüíferos aluviais

(2)

O cálculo da área e do perímetro dos aqüíferos permite observar que na bacia do Forquilha
(2,6 vezes menor do que a da V. Alegre) os aqüíferos aluviais são 2,2 vezes maiores do que os da
V. Alegre (Tabela 1). Para áreas de bacia () e a declividade média (10,9% para Forquilha e 4,8%
para V. Alegre), podemos emitir a hipótese que, nesta região, a declividade é um fator fundamental
que governa a ocorrência e a extensão dos aqüíferos aluviais.
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A partir da grade de declividade, gerada do MNT (Hurvitz, 2005), foram construídas as
distribuições dos valores de declividade para cada bacia. Na bacia da Vista Alegre, os valores de
declividade são concentrados (90%) na faixa [0 - 8%], diferentemente da bacia do Forquilha, onde
há uma dispersão maior [0 - 27%]. A partir destas observações, o método de extração das áreas
aluviais foi estruturado em duas etapas:
A primeira etapa é a extração da rede de drenagem a partir do MNT (pixeis de 45 m), e a
seleção das áreas próximas à rede de drenagem onde potencialmente podem existir planícies
aluviais (as áreas afastadas da rede de drenagem são descartas).
Para isto, é criado um buffer de largura ℓ variável ao longo de cada trecho r da rede de
drenagem extraído do MNT, com as características seguintes: i) ℓ é a mínima possível, todavia
suficiente para selecionar todos os aluviões; e ii) ℓ é variável em função de características
topográficas (área e declividade da bacia a montante, contributiva em água e sedimentos).
Os índices topográficos são usualmente funções logarítmicas (Curie et al., 2007) e, por isso,
duas funções são testadas, com os parâmetros calibrados nas bacias do Forquilha e V. Alegre:


ℓ1 = a1ln(S), em que S = S(r) (área da bacia a montante de cada trecho) e a1 é um parâmetro

constante;


ℓ2 = a2.α.ln(S), em que S = S(r) e α = α(r) (declividade média da bacia a montante) e a2 é um

parâmetro constante.
A partir das observações realizadas na bacia do Forquilha, observou-se que um aqüífero cuja
largura é inferior a 100 m não apresenta um potencial de exploração significativo. Consequentemente, os buffers são gerados somente para valores de ℓ > 50.
A segunda etapa é a extração das áreas planas dentro do buffer gerado. O objetivo é escolher
um limiar de declividade D que permita separar as áreas aluviais (planas) das áreas vizinhas (mais
íngremes). Na prática, pode-se considerar que as áreas aluviais têm uma declividade muito pequena,
aproximadamente igual à declividade longitudinal do trecho de rio (Dlong).
Um limiar de valor único Do para todos os buffers, calibrado nas bacias do Forquilha e V.
Alegre, foi testado. Entretanto, a resolução do SRTM (90 m) e a precisão da altitude (± 16 m)
induzem necessariamente erros na aproximação das declividades (Grohmann et al., 2007). Estes
erros são maiores nas áreas de relevo acentuado (como a bacia do Forquilha) do que nas áreas de
relevo mais suave (como a bacia da Vista Alegre). Isto sugere a escolha de limiares variáveis
segundo as características geomorfológicas locais. Portanto, foi também testada uma função limiar
D(r) variável segundo o trecho r da rede de drenagem e função da razão entre a declividade das
áreas aluviais - Dlong(r) - e a declividade media dos pixeis localizados até 500 m ao redor do trecho
de rio considerado - Dlat(r).
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A calibração dos parâmetros foi realizada nas bacias do Forquilha e da V. Alegre a partir da
comparação e ajuste das áreas reais e das áreas calculadas. Os dados de campo coletados nestas
duas bacias para medir as áreas reais incluíram: i) caracterização do potencial hídrico local do
aqüífero a partir do levantamento dos poços existentes (profundidade, qualidade da água e vazão
explorável) e ii) mapeamento dos limites dos aqüíferos aluviais por foto-interpretação a partir de
imagens SPOT 5 (22/10/2002 e 17/7/2003) e posterior visita de campo. Além disto, foram
escolhidos, nas imagens SPOT, 50 pontos regularmente espalhados em toda a bacia do Banabuiú
(trechos de 5 km), ao longo dos aqüíferos aluviais, nos quais foi medida, por foto-interpretação, a
largura do aluvião para comparação com os valores calculados pelo método de processamento do
MNT.
A calibração, validação e a avaliação da precisão dos resultados obtidos pelo método foram
realizadas em três etapas:
•

comparação da extensão espacial (km²) dos aqüíferos aluviais nas bacias do Forquilha e V.

Alegre, e determinação dos parâmetros de declividade máxima,
•

comparação do volume estimado do aqüífero aluvial do Forquilha (medidas de campo) e o

calculado a partir de um modelo baseado em características geomorfológicas simples, e
•

avaliação qualitativa (delineamento) e quantitativa (área e volume de água disponível), dos

principais aqüíferos em toda a bacia do Banabuiú e comparação entre resultados da fotointerpretação e resultados do método.
4 - RESULTADOS
4.1 - Construção dos buffers e extração das áreas planas.
4.1.1.Definição da função ℓ de criação dos buffers
Nesta etapa os parâmetros da função ℓ foram calibrados nas bacias do Forquilha e da V.
Alegre. Para cada elemento r da rede de drenagem, foram extraídos, a partir do mapa dos aqüíferos
aluviais e da rede de drenagem, a área S (km²) da bacia a montante, a declividade da bacia a montante,
e a largura ℓ (m) do aqüífero aluvial associado (média calculada a partir do mapa de referência)
(Figura 2). Duas funções foram testadas:
•

ℓ1, dependente da área da bacia a montante:

l1 (r) = a1ln[S(r)]

(1)

em que a1 = 45 (calibrado na bacia do Forquilha). A função envelope assim gerada é a mesma para
as duas bacias pilotos (curva vermelha na Figura 2).
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•

Porém, para uma mesma área contributiva S, a largura do aqüífero aluvial no Forquilha é

maior do que na V. Alegre (Figura 2), o que sugere a definição de uma função envelope ℓ2 mais
precisa, levando em conta o declive médio da bacia a montante α(r):
l 2 (r) = a 2 α(r)ln[S(r)]

(2)

em que a2 = 4 (calibrado nas bacias do Forquilha e V. Alegre)
ℓ (m)
300
250
200
150
100
50

S (km²)
0
0

100

200

300

400

500

600

Figura 2: Largura (ℓ) dos aqüíferos aluviais em função da área (S) da bacia a montante (cruz) e
envelopes ajustadas com a equação 1 (curvas), com a1 = 45 para a bacia do Forquilha (vermelho) e
com a1 = 25 para a bacia da V. Alegre (roxo).
4.1.2.Construção dos buffers
A partir dos buffers gerados pela equação 1 e pela equação 2 (Figura 3), podemos fazer as
seguintes observações.

0

10

20 km

(a)

(b)

(c)

Figura 3: Buffers gerados pelas funções ℓ1 (a-azul) e ℓ2 (b-verde) para as bacias do Forquilha (vermelho) e V. Alegre (roxo); em (c), limites reais dos aqüíferos.
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Na bacia do Forquilha, os buffers gerados pelos dois métodos são bastante similares salvo
aqueles gerados nos trechos com declividade alta nas cabeceiras (onde os buffers gerados por ℓ2 são
mais largos). Isto é, nestas áreas a largura do buffer é superestimada por ℓ2. Isto não é um grande
problema já que são áreas onde não há aluviões e onde a segunda etapa do método (a extração das
áreas planas) deverá ser bastante eficiente já que as áreas com declividade alta serão facilmente
descartadas.
Na bacia da V. Alegre, os buffers gerados são muito diferentes para os dois procedimentos.
Com ℓ1, a largura do buffer é muito grande com relação à área de referência e são selecionados
muitos trechos de aqüíferos. Com ℓ2, o buffer é mais estreito e vários buffers gerados por ℓ1 são
eliminados.
Salvo os erros ligados à precisão do próprio MNT, observa-se que os aqüíferos aluviais estão
dentro dos limites definidos por ℓ1 e ℓ2 (Figura 4).
(a)

(b)

Figura 4: (a) Corpos aluviais separados em função da ordem de Strahler (ordem 1 roxo, ordem 2
azul); (b) buffer de 500 m (área verde) gerado ao longo do aqüífero (branco) para cálculo da
declividade lateral média.
4.1.3.Extração das áreas planas nos buffers
Para as bacias do Forquilha e da V. Alegre, foi extraído de cada trecho de rio o valor de
declividade longitudinal (Dlong) (Hurvitz, 2005). Após geração de buffers de 500 m ao longo de
cada trecho de rio, foi extraída do MNT a grade de declividade nos buffers gerados.
Em seguida, foi calculado o valor de declividade média de cada buffer (Dlat), com o intuito ter
uma boa aproximação da declividade nas áreas próximas ao rio.
A dificuldade ligada ao uso da média como critério é que as distribuições dos valores de
declividade nas bacias não seguem uma lei normal e são muito assimétricas. Na bacia do Banabuiú,
a declividade média D =7,6% com desvio padrão σ=9,1% e declividade máxima DM =278%.
Considerando o buffer de 500 m ao longo da rede de drenagem (M1) da bacia do Banabuiú,
observa-se também uma forte assimetria (declividade média D (M1) =5,7%, σ(M1)=6% e
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DM (M1)=102%). Por causa da anormalidade da distribuição, a declividade média não é um bom
critério a partir do qual poderia se determinar um limiar para extração das aluviões em cada trecho
de buffer. A mediana seria um critério melhor.
Entretanto, as ferramentas disponíveis no Arcview© nos fornecem somente a média e o
desvio padrão dos valores de declividade de um determinado polígono. Para resolver este problema,
escolhemos calcular uma nova média D ′ após o descarte dos pixeis com valores muito altos de
declividade, i.e. com:
D (M1)+2σ(M1) ≤ D ≤ DM(M1), ou seja:

17,7% ≤ D ≤ 102%
O objetivo, com este artifício, é obter uma média corrigida D′ menos influenciada por valores
muito altos de D.
Nas bacias pilotos da V. Alegre e do Forquilha, 98,5% e 97,7% dos pixeis, respectivamente,
são contidos no intervalo I = [0 ; D (M1)+2σ(M1)] (Figura 5). Estas porcentagens elevadas são da
mesma ordem de grandeza que no caso da bacia do Banabuiú. Portanto, podemos considerar que
descartar os pixeis com declividade superior a 17,7% (critério global da bacia) permite dar uma
melhor significância à comparação das médias D′ .

100%

% acumulado
D V.Alegre

D V.Alegre + 2σ
D Forquilha + 2σ

D Forquilha

50%

a

0%
0
30%

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

%
b

15%

0%
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Figura 05: Médias ( D ), distribuição cumulada (a) e não cumulada (b) de valores de declividade dos
pixeis nos buffers das bacias do Forquilha (azul) e da V. Alegre (vermelho). em verde, o intervalo
[0; D +2σ].
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Os valores obtidos (Figura 6) mostram com uma aproximação razoável (R² = 0,44) que a
declividade lateral é cerca de 7 vezes maior do que a declividade longitudinal do rio que, por sua
vez, é uma boa aproximação da declividade dos aluviões associados.

8.0 Dlat (%)

Dlat = 7,2 x Dlong
2
= 0,44)
R =(R²
0.442

6.0
4.0
2.0

Dlong (%)

0.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Figura 6: Declividade lateral (Dlat) versus declividade longitudinal (Dlong) dos trechos da rede
de drenagem das bacias do Forquilha e V. Alegre.
Para a extração das áreas aluviais, duas opções foram testadas (Figura 7: (a) e (b)):
•

Um critério único D1 para toda a bacia:
D 1 = 7,2 x

1
r

∑D

long

(r) i.e. Do = 2,9%,

(3)

r

em que os valores de Dlong são os valores nas bacias do Forquilha e V. Alegre.
•

Um critério variável, específico para cada trecho r da rede de drenagem.

0

50

1000 m

0

50

1000 m

Figura 7: (a) - Pixeis com declividade inferior ao limiar D selecionados (azul) e com declividade
superior ao limiar D descartados (verde). (b) - Buffer externo +45 m (cinza) realizado no entorno
das áreas de declividade inferior a D (azul) e buffer interno -45 m (amarelo).
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A homogeneização dos limites das áreas aluviais tem quatro etapas:
(i)

Eliminação das áreas ocupadas pelos espelhos de água dos reservatórios, porque aparecem

como áreas planas;
(ii)

Eliminação dos pixeis órfãos (polígonos com área inferior a 2 pixeis);

(iii) Suavização dos limites externos, com (a) criação de um buffer B1 de 45 m (correspondente à
largura de um pixel) nos limites externos, e com (b) criação de um buffer de - 45 m (correspondente
a largura de um pixel) nos limites externos de B2, e (c) extração das áreas aluviais suavizadas; e
(iv) As áreas “órfãs” selecionadas com extensão inferior a 20 hectares (~100 pixeis) são
descartadas porque podem ser consideradas como áreas isoladas, não fazendo parte do corpo aluvial
principal, e de extensão espacial insuficiente para poder apresentar um armazenamento hídrica
relevante para a sua exploração.

4.1.4.Limiar variável para extração
A escolha de um limiar único para extração dos pixeis correspondendo às áreas aluviais tem a
vantagem da simplicidade, mas também apresenta uma forte limitação, uma vez que a existência de
áreas aluviais e a precisão do valor de altitude obtida pelo radar do SRTM são fortemente
influenciadas pelas características locais do relevo.
A extração das áreas planas com limiar variável λ (específico para cada trecho de aluvião
considerado) necessita a escolha de um critério pertinente adaptado, de um lado, à realidade
geomorfológica e topográfica e, do outro, às ferramentas disponíveis no software Arcview.
Considerou-se, para simplificar, que um determinado limiar λ é associado a um polígono de
uma única ordem de Strahler. Para cada trecho de rio de uma determinada ordem de Strahler, é
possível extrair o valor médio das declividades dos pixeis no buffer de 500 m associado.
Assim, escolhemos definir o limiar de extração λ como: λ = εD′ em que ε é um parâmetro
adimensional ajustado para o método 1 a partir das áreas dos aqüíferos aluviais na bacia do
Forquilha.
O valor de ε = 0,6 apresenta o melhor resultado para a bacia do Forquilha (Figura 8).
Observa-se que os valores de áreas obtidos para a V. Alegre para diferentes valores de ε são todos
superiores à área de referência. Isto era esperado pois o buffer gerado com o método 1 era muito
largo para as bacias de relevo plano. Entretanto, com λ = 0,6, a área obtida para a V. Alegre é de
13,6 km² o que é bem melhor do que o valor obtido pelo método 1, com limiar fixo (21,3 km²).
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Área (km²)

21
18
15
Valor de ε

12

0.7
0.6
0.5
Limiar 2,9
Referencia

9
6
3
0

Forquilha

V. Alegre

Figura 08: Área das aluviões obtidas pelo método 1 com limiares variáveis para
diferentes valores de λ.

4.2 - Avaliação do potencial hídrico
A estimativa do potencial hídrico dos aqüíferos mapeados é feita a partir do cálculo do
volume armazenado para cada corpo aluvial. Simplificando, considerou-se como corpo aluvial um
polígono não conectado aos outros, e associado a uma única ordem de drenagem de Strahler. No
caso de um polígono estender-se em mais de uma ordem de Strahler, a estimativa do potencial é
feita após segmentação dos polígonos em diferentes corpos segundo a ordem de Strahler da rede de
drenagem associada.
Uma conceitualização simples (Figura 9) permite estimar para cada trecho o volume
armazenado, que é uma indicação do seu potencial hídrico, com base em duas hipóteses:
(i)

a área de cada aqüífero aluvial de área S e perímetro P pode ser assimilada a um retângulo

equivalente de comprimento L e largura ℓa calculados em Erro! Fonte de referência não
encontrada.;
(ii)

a declividade das encostas perto do aluvião é uma boa aproximação da declividade do

embasamento cristalino dentro do aluvião, o que permite estimar a profundidade dele.
Se H é a profundidade máxima média do trecho de aqüífero considerado, temos: H = D ′ x ℓa /
2, em que D ′ (%) é a declividade média corrigida calculada num buffer de 500 m ao longo do
aqüífero. O volume pode ser estimado por:
V = ρ S x H/2 = 0,25 ρ L x ℓa² x D ′ , com a porosidade ρ = 10%.
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ℓa
L

S

D′
H

Figura 9: Conceito de retângulo equivalente (de comprimento L e largura ℓa) e de estimativa do
volume Vr de um trecho de aqüífero aluvial r de área S e profundidade máxima média H a partir da
declividade lateral média Dlat de r.
Existem duas fortes limitações nesta simplificação. A primeira é que, na realidade, a seção
transversal do aqüífero aluvial pode ser mais bem aproximada às vezes por um trapézio ou até um
retângulo que por um triângulo.
Portanto, com a nossa hipótese, a tendência é de subestimar o volume armazenado. A segunda
limitação é que, geralmente, o pacote aluvial não é inteiramente saturado, porque o nível de
encalhamento do rio condiciona o nível piezométrico.
Assim, o objetivo não foi de avaliar, de forma precisa, o volume de água armazenado, mas
sim, de estimar a sua ordem de grandeza.

4.3 - Resultados e discussão
4.3.1.Mapeamento dos aqüíferos aluviais
a)

Bacias piloto
Os resultados são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Para as bacias do Forquilha (a) e V. Alegre (b), características dos aqüíferos aluviais e dos
buffer de 500m ao longo do rio, obtidas com os métodos 1 ou 2 de geração de buffers e com
limiares fixos ou variáveis para a extração dos pixeis planos e valores de referência (REF).
Método
1
(a)
2
1
(b)
2

Limiar
Fixo
Variável
Fixo
Variável
REF
Fixo
Variável
Fixo
Variável
REF

Área

Perímetro

Largura

km²

% (*)

km

m

7,7
7,1
7,1
6,9
6,7
21,3
13,6
8,9
4,8
3,1

3,6%
3,3%
3,3%
3,2%
3,1%
3,9%
2,5%
1,6%
0,9%
0,6%

78
83
76
87
81
188
166
157
99
67
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Comprimento Declividade
km

%

197
39
1,3%
173
41
1,9%
185
38
1,1%
161
43
1,9%
166
40
40
224
95
1,2%
164
83
1,7%
114
78
0,9%
97
49
1,7%
92
34
92
(*) : com relação à área da bacia
13

Para a bacia do Forquilha, os resultados obtidos com os diferentes métodos são parecidos e
próximos ao valor auferido com os dados de campo. Os aqüíferos aluviais têm uma área de cerca de
7 km2, o que representa um pouco mais de 3% da área da bacia. Os melhores conjuntos de
resultados (área, perímetro, largura e comprimento) são obtidos com limiares variáveis, com
diferenças inferiores a 10% com relação aos valores observados. Entretanto, a diferença máxima
entre a área real e a área estimada pelos diferentes métodos fica abaixo de 15% o que indica,
conforme o esperado, que para bacias de relevo acentuado, a separação dos aqüíferos aluviais por
critérios topográficos é boa.
Para a bacia da V. Alegre, os resultados obtidos são muito diferentes segundo os diferentes
métodos. O método 2 com limiar variável apresenta o melhor resultado, com uma área estimada 1,5
vezes maior do que a medida. O perímetro é quase 1,5 vezes maior do que o valor medido enquanto
a largura média é somente 6% maior. Isto mostra que a superavaliação da área é devido à inclusão
de polígonos que não são aqüíferos aluviais. Isto pode ser observado principalmente na bacia da V.
Alegre, onde vários polígonos de pequeno porte, que não são na realidade aqüíferos, não foram
descartados pelo método (Figura 10).
Uma abordagem geomorfológica deveria permitir melhorar o método, tanto na etapa de
construção dos buffers quanto na etapa de extração das áreas planas. Poderia se usar, por exemplo,
uma classificação por unidades de paisagem, que permita integrar características, tais como: tipo de
solo, posição na topo-seqüência, etc, que condicionam fortemente o regime hidrológico e de
sedimentação na bacia e, consequentemente, a dinâmica de formação e evolução dos aqüíferos
aluviais.
Os valores mais afastados dos valores reais são obtidos com o método 1 com limiar fixo. Isto
já era esperado, pois este método não permite uma boa diferenciação nas bacias planas.
Portanto, a partir destes resultados pode-se concluir que o uso de limiares espacializados para
a construção dos buffers (método 2) e para a extração das áreas planas (limiar variável) permite
melhorar significativamente a qualidade do mapeamento automático na bacia da V. Alegre, e sem
introduzir grandes diferenças na bacia do Forquilha.
b)

Bacia do Banabuiú
As características topográficas das duas bacias piloto, bem representativas das principais

condições topográficas encontradas na bacia do Banabuiú, e os resultados obtidos nestas duas
bacias, sugerem que o método aplicado deve permitir um mapeamento relevante dos aqüíferos
aluviais numa escala regional. Aplicada a toda a bacia do Banabuiú (Figura 10), o método nos
permite estimar a área ocupada pelos aqüíferos aluviais em cerca de 300 km² (Tabela 3). Vistos os
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resultados obtidos nas bacias piloto, pode-se estimar o intervalo de confiança de 50 % na estimativa
da área.
Tabela 3: Para a bacia do Banabuiú, características dos aqüíferos aluviais e dos buffers de 500m
ao longo do rio, obtidas com os métodos 1 ou 2, e com limiares fixos ou variáveis.
Área
Perímetro
Largura Comprimento Declividade
Método Limiar
km²
% (*)
km
m
km
%
1
2

Fixo
Variável
Fixo
Variável

401,7
371,8
298,6
296,6

2,8%
2,6%
2,1%
2,1%

4 527
4 832
4 067
4 342

177
2 263
1,2%
154
2 416
2,0%
147
2 034
1,2%
137
2 171
2,1%
(*) : com relação à área da bacia

0

0

25

5

10 km

50 km

Figura 10: Mapa dos aqüíferos aluviais (roxo) segundo o método 2, com limiar variável, a) na bacia
do Banabuiú e b) nas bacias do Forquilha (1) e V. Alegre (2) e mapa de referência (azul).
4.3.2.Avaliação da reserva hídrica
O volume de água nos aqüíferos aluviais foi estimado para os diferentes métodos usando a
declividade média Daq ou média corrigida D′ aq calculada no buffer de 500 m ao redor do corpo
aluvial (Tabela 4). Observa-se que os valores obtidos apresentam diferenças maiores, em função da
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média usada no cálculo, na bacia da V. Alegre do que na bacia do Forquilha. Isto pode ser
relacionado novamente à presença dos inselbergues.

Tabela 4: Área e largura dos aqüíferos aluviais; declividade média Daq e média corrigida D′aq dos
buffers laterais; profundidade e volume dos aqüíferos aluviais estimados a partir de Daq (P,V) e D′aq
(P´,V´); valores de referência (negrito).
Área Largura Buffer dos aqüíferos Profundidade
Volume
Bacia
6 3
6 3
D′aq (%) P (m) P´(m) V (10 m ) V´ (10 m )
Daq (%)
km²
m
Forquilha
6,9
Vista Alegre 4,8
Banabuiú 296,6

161
97,4
136,6

6,4%
4,3%
6,1%

5,5%
3,8%
5,4%

4,2
2,1
3,7

4,0
1,7
3,4

1,5 (2,3)
0,5
54,7

1,4 (2,3)
0,4
50,7

O volume estimado de água armazenado no aqüífero aluvial do vale do Forquilha pelo
método 2 é de cerca de 2/3 do volume real avaliado. Isto pode ser devido à conceitualização
baseada numa estrutura triangular da seção transversal do aqüífero enquanto, na realidade, muitas
vezes, a seção é de tipo trapezoidal. Entretanto, a determinação de uma seção em trapézio é mais
difícil. Ademais, o volume estimado no Forquilha é inferior ao real, mas da mesma ordem de
grandeza, o que, considerando um método de investigação indireta como o proposto, é tido como
satisfatório. O volume estimado do aqüífero aluvial na bacia do Forquilha é também bem superior
ao estimado na bacia da V. Alegre. Isto concorda com as observações, que mostraram que nas
bacias cuja geomorfologia é similar àquela da bacia da V. Alegre, os aqüíferos aluviais são
limitados.
O cálculo do volume estimado para a bacia do Banabuiú è de 50,7 x 106 m3. Entretanto, vimos
que o volume armazenado é subestimado no Forquilha, enquanto é superestimado na V. Alegre.
Observa-se, na Figura 10, que os principais aqüíferos aluviais estão nas bacias com declividade
pronunciada, onde o método de mapeamento apresentou um intervalo de confiança menor.
Admitindo um erro possível de 50%, que parece razoável visto os erros obtidos na avaliação
da área e da largura, podemos aventar a hipótese de que o volume de água armazenado nos
aqüíferos aluviais da bacia do Banabuiú é da ordem de 35 até 80 x 106 m3.
A realização de estudos complementares seria pertinente para, de um lado, confrontar o
mapeamento realizado com a realidade em outros aqüíferos e, do outro, avaliar de forma mais
precisa as características: i) geomorfológicas, que condicionam o armazenamento de água e, ii) a
porosidade dos aqüíferos.
É interessante notar que o volume armazenado nos aqüíferos aluviais é muito inferior ao
volume armazenado nos açudes na bacia (somente a barragem de Arrojado Lisboa tem cerca de 2,0
x 109 m3). Entretanto, em anos deficitários do ponto de vista hidrológico, levar em conta os
aqüíferos aluviais pode ser importante, pois:
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

16

•

Nestes anos, as cheias são insuficientes para reabastecer os maiores açudes, localizados a

jusante na bacia. No entanto, as observações realizadas no Forquilha mostram que na maioria das
vezes (9 em 10 anos) elas são suficientes para reabastecer os aqüíferos aluviais que têm,
consequentemente, um volume significativo (18 até 40 x 106 m3 anuais), explorável anualmente.
Alem disso, a larga distribuição espacial dos aqüíferos permite uma exploração das comunidades
locais sem transposição. Estes recursos hídricos são estratégicos, principalmente nos anos mais
secos, quando os açudes podem secar enquanto os aqüíferos têm uma evaporação limitada.
•

O desenvolvimento generalizado da exploração destes pequenos aqüíferos aluviais poderia ter

uma influência direta na hidrologia dos açudes, principalmente nos anos secos. Com efeito, na
hipótese de uma exploração similar àquela observada na bacia do Forquilha, a recarga dos aqüíferos
reduziria em 18 até 40 x 106 m3 anuais a recarga dos açudes na bacia, o que é desprezível nos anos
chuvosos, mas pode ser significativo nos anos mais deficitários.
Com o método 2, cerca de 12 aqüíferos aluviais de capacidade superior a 106 m3 foram
identificados na bacia do Banabuiú (Figura 11). A comparação com imagens de satélite e dados de
campo mostra que os principais aqüíferos são delineados.

0

25

50 km

V (x 106m3)
0-0,5
0,5-1
1-2
2-4

Figura 11: Mapa dos aqüíferos aluviais (pelo método 2 com limiar variável) segundo a faixa de
volume de água potencialmente armazenado.
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A Figura 12 mostra a disponibilidade hídrica por quilômetro VL/km de aqüífero
(longitudinalmente). Nas regiões com declividade acentuada, existem muitos aqüíferos com VL/km >
25 x 104 m³/km, mas de extensão pequena. Assim, o potencial hídrico disponível é limitado pela
extensão pequena dos aqüíferos. Nas regiões com declividade suave, salvo os principais aqüíferos,
os aqüíferos têm VL/km < 25 x 104 m³/km, o que mostra que, mesmo com uma extensão espacial
importante, estes aqüíferos não apresentam um potencial de exploração importante.

0

50 km

25

V por km (x 104m3)
0-25
25-50
50-75
75-100

Figura 12: Mapa dos aqüíferos aluviais (pelo método 2 com limiar variável) segundo a faixa de
volume de água potencialmente armazenado por quilômetro.

5 - CONCLUSÃO
O método aplicado permitiu estimar em cerca de 2% da área da bacia a área ocupada pelos
aqüíferos aluviais na bacia do Banabuiú, e em cerca de (50±15) x 106 m3 o volume de água
armazenado. A partir das observações realizadas no Forquilha, que permitiram caracterizar a
dinâmica de recarga dos pequenos aqüíferos aluviais, é possível estimar um volume anual
explorável nos aluviões da bacia do Banabuiú de 18 até 35 x 106 m3.
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Isto evidencia que os aqüíferos aluviais:
(i)

podem ter uma influência na hidrologia dos reservatórios superficiais, principalmente nos

anos mais secos,
(ii)

são mananciais com potencial de aproveitamento significativo, que podem ser explorados de

forma estratégica em período de seca plurianual, quando a maioria dos pequenos açudes seca.
O método de mapeamento dos aqüíferos aluviais a partir de MNT foi desenvolvido a partir de
critérios topográficos, e apresentou bons resultados nas bacias de relevo pronunciado, como a do
Forquilha. Para as bacias planas como a V. Alegre, a precisão do método é inferior, porque é mais
difícil separar os aqüíferos aluviais das áreas planas vizinhas, por causa da imprecisão das
informações topográficas extraídas do MNT.
Para aprimorar o método, seria interessante acoplar critérios topográficos (MNT) com
informações extraídas da análise de imagens de satélite. Com efeito, nas imagens realizadas na
estação seca a vegetação das áreas úmidas é destacada das outras áreas, o que poderia auxiliar o
mapeamento nas bacias mais planas onde os critérios topográficos mostraram os seus limites.
Outro eixo de ação é a classificação das diferentes bacias e trechos da rede de drenagem em
função de critérios geomorfológicos (unidade de paisagem, etc...) que permitiria levar em conta
informações (tais como tipo de solo, posição na topo-seqüência, etc...) fundamentais na hidrologia
da bacia e, consequentemente, na dinâmica dos aluviões.
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