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Resumo – As nascentes são hidrossistemas com complexo comportamento hidrológico, no qual os 

fluxos meteóricos e subterrâneos atuam conjuntamente. Como elemento adicional ao desafio do 

estudo das nascentes, os modelos hidrológicos tradicionais, usados em grandes rios e bacias 

hidrográficas, não podem ser aplicados nesses ambientes. Na procura por respostas sobre a 

influência das chuvas na variabilidade das vazões de nascentes, esse trabalho traz a correlação 

estatística entre a precipitação acumulada e as vazões mensuradas de 11 nascentes no município de 

Lagoa Santa, MG. Foi demonstrado que cada nascente possui um comportamento diferenciado em 

relação à recarga dos aquíferos, de acordo com suas características hidrogeológicas e 

hidrogeomorfológicas. Dentre as nascentes estudadas, registrou-se maior influência de acumulado 

de chuvas mais prolongadas e não de eventos esparsos. Estudos futuros podem apontar as causas 

dessa complexa dinâmica. 

Palavras-chave – Nascente; hidrograma; hidrogeomorfologia. 

 
 

RELATIONSHIP BETWEEN RAINFALL AND DISCHARGE IN RIVER 

SPRINGS AT LAGOA SANTA-MG 
 

Abstract – The river springs are hydrosystems with a complex hydrologic behavior in which 

meteoric and underground water flows work together. Therefore, traditional hydraulic models, used 

for big rivers and watersheds, cannot be applied in these environments. Searching for answers about 

the influence of rainfall in springs discharge, this paper brings the correlation statistics between 

some accumulated rainfall and the measured discharge in 11 river springs at the municipality of 

Lagoa Santa, state of Minas Gerais, Brazil. It is showed that each spring have a different answer to 

aquifer recharge, due to their hydrogeological and hydrogeomorphological characteristics. Among 

the studied springs, it was showed a greater influence of more prolonged accumulated precipitation. 

Further studies may explore the causes of this complex dynamics.  

Keywords – Spring; hydrographs; hydrogeomorphology. 

 

INTRODUÇÃO 

As nascentes de cursos d´água estão dentre os mais importantes elementos do sistema 

hidrológico, sob o ponto de vista ecológico, social e ambiental. Conceitualmente, são definidas 

como sistemas ambientais em que ocorre a exfiltração natural da água subterrânea (perene ou 

intermitente) promovendo a formação de um fluxo que integra a rede de drenagem superficial 

(Felippe, 2009). Deste modo, são responsáveis pelo surgimento dos rios e pelos mananciais de água 

que servem à sociedade para diferentes fins. 

Os fluxos das nascentes possuem variações sazonais diretamente relacionadas ao 

comportamento climático regional, que se refletem em oscilações na vazão ao longo do ano 
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hidrológico. Por serem zonas de descarga dos aquíferos, possuem dinâmica completamente 

dependente da recarga da água subterrânea e dos processos hidrológicos (Davis, 1966).  

O clima é um fator preponderante para a dinâmica hidrológica das nascentes, uma vez que, o 

balanço entre a precipitação, infiltração/percolação e a evapotranspiração é o responsável pelo 

armazenamento subterrâneo e o escoamento dos hidrossistemas (Custodio e Llamas, 1976; Silveira 

et al., 2002). Porém, nascentes sob um mesmo regime pluviométrico, podem apresentar diferentes 

respostas hidrológicas. Assim, não se pode ignorar a importância de outros fatores ambientais, além 

do clima, na dinâmica dos hidrossistemas, entre eles, as nascentes. Chorley (1980) aponta a 

geologia, a geomorfologia, a vegetação e o uso e ocupação do solo como os elementos definidores 

da variabilidade temporal de resposta entre a precipitação e a vazão em sistemas fluviais.  

Como as nascentes são sistemas da grandeza escalar de um geótopo, variações locais em 

quaisquer desses fatores podem motivar diferentes comportamentos sazonais. Como demonstrado 

por Felippe e Magalhães Jr (2009), fraturas nas rochas, pequenas rupturas de declive no terreno, 

microfeições erosivas ou mesmo raízes das plantas, podem definir a vazão das nascentes. 

A sazonalidade das nascentes é definida pela dinâmica dos fluxos hidrológicos. Nascentes 

efêmeras são alimentadas basicamente pelo escoamento superficial de saturação (Knighton, 1984), 

por este motivo estão diretamente relacionadas aos eventos chuvosos. Por sua vez, as nascentes 

intermitentes e perenes relacionam-se ao escoamento subsuperficial e ao escoamento de base 

(Custodio e Llamas, 1976; Ward e Trimble, 2004). Durante o período chuvoso, o escoamento 

subsuperficial possui maior relevância na vazão das nascentes, porém, com o prolongamento da 

seca, a drenagem passa a ser exclusivamente realizada pelo escoamento de base. Assim, nas 

nascentes intermitentes a oscilação do nível freático interrompe o escoamento de base cessando a 

exfiltração, já nas nascentes perenes, o escoamento de base persiste mesmo no período seco. 

Neste ínterim, este trabalho propõe investigar as relações existentes entre a precipitação e a 

vazão de 11 nascentes localizadas no município de Lagoa Santa-MG (Figura 1), no intuito de 

compreender a dinâmica hidrológica anual desses hidrossistemas. A área estudada em Lagoa Santa 

localiza-se nas proximidades do rio das Velhas, principal afluente da margem direita do alto-médio 

rio São Francisco. Possui aproximadamente 16 km², abrangendo partes das bacias dos córregos 

Antônio Pereira, Córrego da Penha, Olhos d´água e de outros pequenos cursos d´água sem 

toponímia. Lagoa Santa está inserida na borda norte da Depressão do Alto-Médio rio São Francisco, 

embasada por rochas neoproterozóicas clasto-químicas do Grupo Bambuí. Por esse motivo, 

apresenta uma típica drenagem dendtrítica em sua porção não-cárstica, evoluindo para um padrão 

multibasinal onde o relevo cárstico predomina. 

O clima é caracterizado como sub-quente semiúmido, com médias térmicas entre 15 e 18ºC 

em pelo menos um mês e 4 a 5 meses secos. As curvas de precipitação e temperatura apresentam os 

maiores valores no trimestre janeiro-março e os menores entre julho-setembro. Sendo assim, em 

termos regionais, o período de excedente hídrico se estende de novembro a março, passando a um 

período de déficit até setembro. A reposição hídrica ocorre entre novembro e dezembro, enquanto o 

período de retirada da água do aquífero é de abril a agosto. 

O quadrante definido como área de estudo em Lagoa Santa (4,1 km x 3,8 km) localiza-se no 

extremo oeste do município, nas proximidades do rio das Velhas. Possui uma morfologia típica de 

fundo de depressão, com relevo suave-ondulado entrecortado por uma drenagem dendrítica 

individualizando colinas e morros com topos arredondados. As altitudes são majoritariamente 

baixas, superando os 900 m apenas nas elevações mais acentuadas e estando regularmente abaixo 

da cota de 800 m, com nítida dissecação fluvial do relevo. 
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FIGURA 1 – Localização da área de estudo. Legenda geológica: NP2sh – Siltitos e folhelhos neoproterozóicos; 

NP2sl – Metapelitos clastoquímicos neoproterozóicos; NP2spl – Calcissiltitos e mármores neoproterozóicos. 

 

A relação entre o relevo da depressão e a estratigrafia do Grupo Bambuí, referida por 

Shinzato (1998) e Auler (1994), é perfeitamente nítida na área das nascentes estudadas. A 

estratigrafia local é composta pela Formação Serra de Santa Helena, no topo, pelo Membro Pedro 

Leopoldo da Formação Sete Lagoas e pelo complexo gnáissico-migmatítico. Porém, feições 

exocársticas não são comuns, tendo sido identificados pontualmente lapiás ao longo da foliação e 

caneluras verticais em paredões rochosos, além de cânions tipicamente cársticos nos fundos de vale. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Coleta de dados 

Os procedimentos metodológicos envolveram o monitoramento mensal das nascentes 

estudadas em campanhas de campo e o monitoramento pluviométrico da área de estudo. Os dados 

coletados referentes às características hidrogeomorfológicas das nascentes e à variabilidade 

meteorológica foram posteriormente tratados estatisticamente para fornecer as informações 

necessárias sobre a dinâmica desses hidrossistemas. 

Os trabalhos de campo tiveram como objetivo principal a identificação e a caracterização das 

nascentes. Foram mensurados parâmetros morfométricos e hidrométricos, com especial atenção 

para a vazão das nascentes. Foram realizadas visitas mensais às nascentes, sempre na última semana 

de cada mês de referência ou na primeira semana do mês subsequente, para possibilitar 

comparações entre as variáveis hidrológicas e meteorológicas. Em cada unidade de estudo o 

monitoramento foi realizado em dois dias seguidos para minimizar possíveis efeitos da precipitação 

instantânea, totalizando campanhas de quatro dias. Excepcionalmente em alguns casos, foi possível 

realizar o monitoramento de todas as nascentes em apenas três dias. O período de monitoramento se 

estendeu de fevereiro de 2011 a março de 2012, totalizando 14 campanhas. 

A vazão das nascentes foi calculada via medidores graduados. Com a utilização de sacolas 

plásticas, a água exfiltrada foi coletada com tempo cronometrado e posteriormente transportada 

para medidores volumétricos. Para minimizar os erros, foram realizadas três a cinco medições 

seguidas, sendo a vazão da nascente definida pela média aritmética dos eventos.  

É essencial que a vazão seja medida o mais próximo possível do local de início da exfiltração. 

Isso ocorre devido à influência ou efluência do canal à jusante, o que mascara o resultado real da 
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vazão. É muito comum que as vazões de nascentes sejam mensuradas mais a jusante do fluxo em 

local de maior acessibilidade, mas esse tipo de procedimento não é adequado. Além disso, é 

importante que em todas as visitas a vazão seja mensurada no mesmo ponto para possibilitar a 

comparação. Evidentemente, nos casos de nascentes móveis, esse procedimento não é possível. 

No intuito de equacionar os parâmetros hidrológicos, foi realizado o acompanhamento da 

precipitação. Na ausência de uma estação meteorológica nas proximidades das nascentes estudadas 

em Lagoa Santa, optou-se pela instalação de um pluviômetro tipo “Ville de Paris”, respeitando os 

critérios técnicos indicados pelo INMET. Os dados foram obtidos diariamente.  

Tratamento estatístico 

Foi realizado o tratamento estatístico dos mesmos nos softwares Microsoft Excel 2007 e 

GraphPad Prism 5. Essas informações auxiliaram na definição da sazonalidade das nascentes e do 

período de intermitência de cada uma. Posteriormente, foram geradas as hidrógrafas de vazão de 

cada uma das nascentes, identificando-se, quando possível, os pontos de inflexão da curva que 

indicariam o início dos períodos de recessão, decaimento e acumulação hidrológica, conforme 

descrito por Custodio e Llamas (1976), Pinto (1986) e Ward e Trimble (2004). 

A interpretação desses pontos possibilita a definição do tipo de fluxo responsável pelo 

escoamento. No caso deste estudo, as limitações tácitas das técnicas de mensuração da vazão das 

nascentes promoveram lacunas nos dados. Por esse motivo, optou-se por uma interpretação 

qualitativa dos hidrogramas das nascentes. No tratamento gráfico dos dados os valores vazios foram 

ignorados para facilitar a compreensão da dinâmica hidrológica. Contudo, no tratamento estatístico, 

as lacunas foram devidamente computadas. 

Os registros de pluviometria foram acumulados para representar a periodicidade do 

monitoramento. Assim, somou-se o total de chuva diária do primeiro dia de campo, retrocedendo 

até número de dias necessário para compor o acumulado. Nessa lógica, calculou-se o acumulado de 

precipitação de 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 e 60 dias, para cada uma das campanhas de campo. 

Em um terceiro momento, foi realizado o cruzamento dos dados dos acumulados de 

precipitação e vazão das nascentes estudadas para cada um dos meses de monitoramento do ano 

hidrológico. Utilizou-se o método de correlação linear para o cálculo do coeficiente de Pearson. 

Realizou-se o teste de significância com intervalo de confiança de 95%. Os dados foram, então, 

tabulados, para a interpretação do coeficiente de Pearson, do R² e da significância da correlação. 

 

RESULTADOS 

A precipitação em Lagoa Santa durante o período de monitoramento (Gráfico 1) comportou-

se de forma similar à tendência climática regional. O mês de março de 2011 apresentou um 

acumulado pluviométrico elevado (304 mm) que caiu bruscamente nos meses de abril e maio. A 

partir de junho, iniciou-se um período que se estendeu até o início de outubro com precipitação 

nula. Os meses de novembro e dezembro de 2011 e janeiro de 2012 mantiveram a tendência de 

acumulados elevados, com o máximo mensal registrado em dezembro (308 mm). Porém, o mês de 

fevereiro de 2012 apresentou precipitação atípica, marcada por veranico. Como resultante, o 

acumulado mensal de fevereiro foi consideravelmente inferior às médias históricas (25 mm). 

Como consequência desse regime hidrológico com forte sazonalidade, algumas nascentes não 

sustentam sua vazão por todo o ano, apresentando períodos sem drenança (Tabela 1). Dentre as 11 

nascentes estudadas, três são intermitentes, apresentando, em média, seis meses de seca durante o 
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ano. Setembro e outubro apresentam-se como os meses mais críticos para a exfiltração, já que todas 

as nascentes intermitentes encontravam-se secas durante o monitoramento nestes meses. 

 
GRÁFICO 1 – Precipitação diária e mensal em Lagoa Santa. Fonte: dados de campo. 

 

Tabela 1 - Vazão e sazonalidade das nascentes estudadas 

Nascente 
Vazão Média 

(L/s) 

Vazão Mínima 

(L/s) 

Vazão Máxima 

(L/s) Intermitência 
Meses de 

seca 

Início da 

seca 

Término da 

seca 

LS02 0,003 0,001 0,006 Perene 0 - - 

LS05 0,050 0,000 0,198 Intermitente 5 jul dez 

LS06 0,012 0,000 0,070 Intermitente 6 abr nov 

LS13 0,010 0,001 0,029 Perene 0 - - 

LS14 0,005 0,004 0,006 Perene 0 - - 

LS15 0,026 0,005 0,084 Perene 0 - - 

PV03 7,366 2,449 24,400 Perene 0 - - 

PV05 0,026 0,006 0,106 Perene 0 - - 

PV07 0,048 0,032 0,085 Perene 0 - - 

PV11 0,041 0,005 0,240 Perene 0 - - 

PV14 0,003 0,000 0,014 Intermitente 8 mar nov 

Fonte: dados de campo. 

A dinâmica hidrológica das nascentes, porém, é mais bem compreendida a partir de seus 

hidrogramas, nos quais se pode verificar a variação temporal das vazões. A interpretação qualitativa 

dos hidrogramas leva em consideração três principais pontos de inflexão da curva de vazão: i) o 

início do período de acumulação hídrica, em que o gráfico se torna ascendente devido à influência 

dos eventos meteorológicos na vazão; ii) o pico de vazão do hidrossistema representado por um 

ponto de inflexão entre o período de acumulação e o de decaimento; iii) início da recessão, quando 

todo o escoamento resulta dos fluxos de base (Custódio e Llamas, 1976; Pinto, 1986). 

A partir dos hidrogramas anuais das nascentes (Gráficos 2 e 3), fica evidenciado que o pico de 

vazão ocorre preferencialmente em dezembro. Em alguns casos, porém, não foi possível realizar a 

mensuração da vazão neste mês (sobretudo devido à influência do escoamento superficial 

concentrado), o que motivou a formação do pico de cheia do hidrograma nos primeiros meses de 

2011 (março ou abril). Esses dados refletem diretamente a influência da precipitação, uma vez que 

dezembro de 2011 apresentou o maior acumulado de 30 dias durante o período monitorado. 

As nascentes de Lagoa Santa apresentam um período de decaimento muito rápido, com moda 

de um mês e média inferior a três meses. Apenas duas nascentes possuem período de decaimento 

superior a três meses (LS13 e LS14). Esses resultados apontam para uma ligeira resposta 

hidrológica das nascentes em relação à precipitação. Por outro lado, o período de recessão apresenta 

a maior duração. A recessão tende a começar entre março e abril, acompanhando a queda acentuada 

do acumulado de chuvas. Em alguns casos específicos, o período de recessão inicia-se tardiamente 
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em maio e, em outros, é antecipado para fevereiro. O menor período de recessão registrado é de 

quatro meses em três nascentes (LS13, LS14 e PV03) e está relacionado a uma antecipação do 

período de concentração. Todavia, a duração mais recorrente é de sete meses, tendo, inclusive, uma 

nascente (PV14) com período de recessão de oito meses. Nota-se que as nascentes intermitentes 

(LS05, LS06 e PV14) apresentam longos períodos de recessão e curtos períodos de decaimento. O 

período com maior regularidade entre as nascentes é o de concentração hidrológica. Ele possui em 

média quatro meses de duração e inicia-se, preferencialmente, em setembro. Nota-se que justamente 

no início de outubro (dias relacionados ao monitoramento de setembro) foram registradas as 

primeiras chuvas após 113 dias de estiagem completa. 

 
GRÁFICO 2 – Hidrograma anual das nascentes LS15, PV05, PV11, LS13, LS14 e PV07. Fonte: dados de campo. 

 

 
GRÁFICO 3 – Hidrograma anual das nascentes LS02, LS05, PV03, LS06 e PV14. Fonte: dados de campo. 

 

A análise de correlação entre vazão e precipitação (Tabela 2) proporcionou melhor definição 

dos resultados. Dentre as 11 nascentes estudadas, seis obtiveram correlação significativa entre 

vazão e pelo menos um dos acumulados de precipitação. Cinco outras, porém, apesar de em alguns 

casos apresentarem R² elevado, não tiveram correlação confirmada. Em três destes casos (LS02, 

LS05 e LS15), os resultados negativos podem estar relacionados à insuficiência dos dados de vazão, 

já que houve muitas lacunas em suas medições. 

As nascentes PV07 e PV11 tiveram resultados similares. Em ambos os casos, houve correlação 

significativa entre a vazão e os acumulados de precipitação de 60, 45, 30, 25, 20, 10 e 5 dias 

(respectivamente, P60, P45, P30, P25, P20, P10 e P05). Porém, enquanto PV07 possuiu R² maior 

para P60, PV11 registrou-o para P05. Da mesma forma, as nascentes PV05 e LS13 tiveram o maior 

R² referentes a P05. As duas também registraram correlação significativa para P05, P10 e P45. A 

nascente LS06 apresentou correlação significativa com P60 e P30, denotando maior influência dos 

acumulados de maior intervalo na vazão das nascentes. 
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Tabela 2 – Resultado da correlação linear de Pearson entre vazão e precipitação acumulada (alfa = 0,05) 

Nascente / Estatística P60 P45 P30 P25 P20 P15 P10 P05 P02 P01 

P
V

0
7
 

Nº pares XY 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Pearson r 0,857 0,843 0,745 0,674 0,614 0,505 0,685 0,786 -0,099 -0,038 

Correlação significante? Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Não 

R² 0,735 0,711 0,556 0,455 0,377 0,255 0,470 0,617 0,010 0,001 

L
S

1
3
 

Nº pares XY 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Pearson r 0,592 0,599 0,519 0,469 0,560 0,585 0,680 0,858 0,209 0,029 

Correlação significante? Não Sim Não Não Não Sim Sim Sim Não Não 

R² 0,350 0,359 0,270 0,220 0,314 0,342 0,462 0,736 0,044 0,001 

L
S

0
2
 

Nº pares XY 3 4 4 4 4 4 4 4 4 - 

Pearson r 0,946 0,379 0,363 0,228 -0,288 -0,542 -0,437 -0,619 -0,617 - 

Correlação significante? Não Não Não Não Não Não Não Não Não - 

R² 0,895 0,143 0,132 0,052 0,083 0,294 0,191 0,383 0,381 - 

L
S

0
5
 

Nº pares XY 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Pearson r 0,542 0,390 0,154 -0,059 -0,114 -0,083 0,087 0,417 -0,348 -0,258 

Correlação significante? Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

R² 0,293 0,152 0,024 0,004 0,013 0,007 0,007 0,174 0,121 0,067 

L
S

0
6
 

Nº pares XY 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Pearson r 0,804 0,625 0,645 0,539 0,260 0,053 0,081 0,117 -0,261 -0,193 

Correlação significante? Sim Não Sim Não Não Não Não Não Não Não 

R² 0,647 0,391 0,416 0,290 0,068 0,003 0,007 0,014 0,068 0,037 

L
S

1
4
 

Nº pares XY 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Pearson r 0,502 0,329 0,204 0,142 0,021 -0,074 0,178 -0,005 -0,398 0,046 

Correlação significante? Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

R² 0,252 0,108 0,042 0,020 0,000 0,005 0,032 0,000 0,158 0,002 

L
S

1
5
 

Nº pares XY 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Pearson r 0,207 -0,028 -0,026 -0,186 -0,230 -0,217 -0,196 -0,190 -0,190 -0,190 

Correlação significante? Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

R² 0,043 0,001 0,001 0,034 0,053 0,047 0,038 0,036 0,036 0,036 

P
V

0
3
 

Nº pares XY 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Pearson r 0,296 0,069 -0,193 -0,266 -0,241 -0,170 -0,078 0,018 -0,273 -0,258 

Correlação significante? Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

R² 0,088 0,005 0,037 0,071 0,058 0,029 0,006 0,000 0,075 0,066 

P
V

0
5
 

Nº pares XY 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Pearson r 0,733 0,732 0,600 0,536 0,530 0,450 0,713 0,907 -0,152 0,064 

Correlação significante? Sim Sim Não Não Não Não Sim Sim Não Não 

R² 0,537 0,536 0,360 0,287 0,281 0,203 0,509 0,822 0,023 0,004 

P
V

1
1
 

Nº pares XY 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Pearson r 0,709 0,710 0,621 0,614 0,641 0,564 0,805 0,919 -0,027 0,152 

Correlação significante? Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Não 

R² 0,503 0,504 0,385 0,377 0,410 0,318 0,649 0,844 0,001 0,023 

P
V

1
4
 

Nº pares XY 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Pearson r 0,755 0,490 0,374 0,342 0,314 0,262 0,538 0,250 -0,221 -0,161 

Correlação significante? Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

R² 0,570 0,241 0,140 0,117 0,099 0,069 0,290 0,062 0,049 0,026 

Observações: P60 = precipitação acumulada em 60 dias; P45 = precipitação acumulada em 45 dias; P30 = precipitação acumulada em 30 dias; 

P25 = precipitação acumulada em 25 dias; P20 = precipitação acumulada em 20 dias; P15 = precipitação acumulada em 15 dias; P10 = 

precipitação acumulada em 10 dias; P05 = precipitação acumulada em 05 dias; P02 = precipitação acumulada em 02 dias; P01 = precipitação 
acumulada em 01 dia. Fonte: output GraphPad Prism 5. 

 

Apesar de não apresentarem correlação significante com nenhum acumulado de precipitação 

mensurado, pode-se analisar de forma complementar o coeficiente de Pearson e o R² de LS02, 
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LS05, LS14, LS15 e PV03. Os maiores valores de R² dessas nascentes foram encontrados em P60, 

exceto de LS15, que registrou maior R² em P20. Novamente, esses resultados confirmam a maior 

influência de acumulados de precipitação de maiores intervalos de tempo na vazão das nascentes. 

LS02, inclusive, apresenta valores extremamente altos para o coeficiente de Pearson e R² 

(superando diversos casos em que a significância da correlação foi confirmada) para P60, o que 

induz a crer que foi a insuficiência dos dados que não permitiu a confirmação dessa correlação. 

 

CONCLUSÕES 

 Apesar da proximidade espacial e da relativa uniformidade climática, as nascentes estudadas de 

Lagoa Santa apresentam distintos comportamentos hidrológicos sazonais, fato que deve estar 

associado às particularidades geológicas. 

 Os períodos de recessão tendem a ser os mais expressivos em termos temporais dentro do 

hidrograma anual das nascentes, muito provavelmente, ligado ao extenso período de estiagem 

registrado durante o período de monitoramento. 

 As nascentes estudadas sofrem maior influência de acumulado de chuvas mais prolongadas e não 

de eventos esparsos, como foi provado pelos resultados da correlação linear. De um modo geral 

o acumulado de 60 dias de chuva foi o que apresentou maior relação com as vazões mensuradas, 

seja devido a significância da correlação, seja pelo coeficiente de Pearson. 

 Estudos futuros são demandados no intuito de investigar as características geológicas e 

hidrogeomorfológicas das nascentes que podem controlar essas distintas respostas hidrológicas 

verificadas pelos testes estatísticos. 
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