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Resumo – Os seres humanos estão impondo um crescente consumo de água subterrânea para 

diversos fins. O consumo desordenado e desenfreado implica numa situação de risco iminente. A 

carência de água de boa qualidade está chegando. Uma vez que as águas subterrâneas são uma 

parcela importante do ciclo hidrológico. Realizou-se neste trabalho uma estimativa da recarga 

subterrânea, relativa aos registros automáticos da flutuação do nível de água subterrânea em poço 

de monitoramento, em período de 431dias, em microbacia Hidrográfica do Rio Vacacaí-Mirim, no 

município de Itaara, na região central do Estado do Rio Grande do Sul, na borda da Bacia 

Sedimentar do Paraná. Utilizou-se o Método Water Table Fluctuation/WTF adaptado para aquíferos 

livres. O poço de monitoramento foi perfurado em rochas sedimentares arenosas da Formação 

Caturrita, constituindo um aquífero intergranular, livre e pertencente à Zona de Afloramentos (ZA) 

do Sistema Aquífero Guarani/SAG, situado em posição de meia encosta. Os registros foram 

realizados por sensor de nível de água e transdutor de pressão atmosférica, estimando-se uma 

recarga direta de 833mm no período.  
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 GROUNDWATER RECHARGE ESTIMATE IN VACACAÍ-MIRIM RIVER 

SMALL WATERSHED  
Abstract – Currently humans are imposing an increasing consumption of groundwater for various 

purposes. The uncontrolled and unrestrained consumption implies a situation of imminent risk. The 

shortage of good quality water is coming. Since groundwater is an important part of the 

hydrological cycle. Was conducted this study to estimate groundwater recharge, using automatic 

records concerning the fluctuation of groundwater water table in one monitoring well. The studied 

period was circa the 431 days in a watershed situated part of the Vacacaí-Mirim River, in the 

municipality of Itaara, Rio Grande do Sul state, southern Brazil, on the edge of the Paraná 

Sedimentary Basin. Was used the Water Table Fluctuation/WTF method adapted to unconfined 

aquifers. The monitoring well was drilled in sedimentary sandstones belong to Caturrita Formation, 

constituting an intergranular aquifer, unconfined and belongs to outcrops Zone (ZA) of the Guarani 

Aquifer System/GAS, situated in hillside position. The recordings were made by the water level 

sensor and barometric pressure transducer, estimating a recharge directly from 833mm in the 

period. 
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INTRODUÇÃO:  
No Brasil ainda há um pequeno conhecimento dos recursos de águas subterrâneas, dos 

aquíferos e de sua recarga. 

Uma vez que a água subterrânea é uma parte essencial do ciclo hidrológico Custódio e 

Silva Junior (2008). 

Considerando que as águas superficiais, subterrâneas e meteóricas são partes integrantes e 

indissociáveis do ciclo hidrológico Resolução nº 15/2001, Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 

Na formulação de diretrizes para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos 

deverá ser considerada a interdependência das águas superficiais, subterrâneas e meteóricas.   

Albuquerque (2004) já destacava que em termos de manejo sustentado, a exploração das 

águas subterrâneas não deve ser dissociada do aproveitamento das águas de superfície, devendo-se 

considerar ambas no contexto de uma bacia hidrográfica, a unidade de planejamento e de avaliação 

natural, ideal e legal destes recursos. 

A recarga de aquíferos também pode ocorrer pela infiltração de rios, canais e lagos e por 

fenômenos induzidos por atividades humanas, como irrigação e a urbanização Custódio e Silva 

Junior (2008). 

O Método WTF (Water Table Fluctuation) é a técnica mais amplamente usada para a 

estimativa da recarga Gomes (2008). Este só é aplicável aos aquíferos livres e requer o 

conhecimento do rendimento específico da formação penetrada bem como das variações nos níveis 

de água subterrânea, ao longo do tempo. Esse método tem sido aplicado desde 1920 Meinzer (1923) 

e disponível na literatura Healy e Cook (2002), Scanlon et al. (2002), Mikko et al. (2002). Algumas 

pesquisas foram executadas em séries de curta e/ou de longa duração.  

Estimativas de flutuação do nível da água subterrânea em poços de monitoramento, tem 

sido executadas por diversos autores. Especialmente na (Zona de Afloramentos)/(ZA) do Sistema 

Aquífero Guarani/SAG OEA/PEA (2009), no Ribeirão da Onça, em São Carlos Estado de São 

Paulo. Foram aplicadas a terrenos com diversos tipos de cultivos agrícolas, incluindo os eucaliptos 

Wendland et al. (2007); Gomes (2008); Wendland e Rabelo (2009); Gomez et al. (2010); Lucas et 

al. (2012a), Lucas et al. (2012b). 

A sequência de arenitos da (ZA) do SAG, no Estado do Rio Grande do Sul foi estudada na 

Bacia Hidrográfica do Rio Vacacaí-Vacacaí-Mirim Farias (2011), usando o método WTF em 

estimativas de recarga subterrânea usando três poços de monitoramento. Já na Bacia Hidrográfica 

do Rio Santa Maria, trabalharam Silvério da Silva et al. (2009), Dambrós (2011), Dambrós e 

Silvério da Silva (2011), Baumhardt et al. (2012), Silvério da Silva e Dambrós (2012) e Martelli 

(2012). 

Este trabalho visa reunir diversos aspectos componentes do Ciclo Hidrológico aplicados na 

estimativa da recarga subterrânea na (ZA) do SAG, em aquífero livre, num período superior a um 

ano hidrológico, na Microbacia Rancho do Amaral no Município de Itaara, Estado do Rio Grande 

do Sul. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

A área do estudo localiza-se no município de Itaara, na Depressão central do Estado do Rio 

Grande do Sul, ao Norte do Município de Santa Maria. Está situada no fuso 22 J entre as 

coordenadas UTM 226763 e 229500 m E e 6716800 m e 6721831 m N. Pertence a microbacia 

“Rancho do Amaral” a qual pertence a Bacia Hidrográfica do Rio Vacacaí-Vacacaí-Mirim (G-60), 

na Região Hidrográfica do Guaíba (G), SEMA (2004). Possui uma área superficial de 4,45 km².  
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Seu relevo é acidentado com fortes ondulações, apresentando vales profundos e ainda com 

mata nativa remanescente, onde correm os cursos de água constituintes do sistema de drenagem da 

microbacia Feltrin (2009). 

Na região domina o clima do tipo Cfa de Köppen, caracterizado como subtropical úmido, 

com chuva durante todos os meses do ano. Sendo a precipitação média anual de 1.769 mm, e os 

meses de maio, junho e setembro são geralmente os mais chuvosos, enquanto os meses de 

novembro e dezembro são os mais secos. Pela análise do Balanço Hídrico estima-se para a região 

uma evapotranspiração real de 836mm, equivalente a cerca de 47% da precipitação média anual. Os 

aquíferos são alimentados de abril-setembro, havendo depleção num longo período (outubro a 

março) quando então os aquíferos complementam a vazão dos rios CPRM (1994). Porém, Farias 

(2010) registrou na Microbacia Rancho do Amaral cerca de 2.236,8mm/ano, Bacia (G-60). 

Em relação a localização e caracterização da área do estudo o poço de monitoramento foi 

perfurado em uma microbacia hidrográfica denominada “Rancho do Amaral” pertencente a grande 

bacia hidrográfica do Rio Vacacaí-Mirim, importante caudal fornecedor da barragem do 

Departamento Nacional de Obras de Saneamento/DNOS no município de Santa Maria/RS. 

O Poço de monitoramento (P5) foi perfurado no dia 17/03/2010, penetrando rochas 

sedimentares arenosas siliciclásticas, até a profundidade final de 31m. As litologias penetradas  

pertencem a Formação Caturrita, do Grupo Rosário do Sul, da Era Mesozóica, Período Triássico-

Jurássico. Constitui-se de arenitos médios a finos, com estratificação cruzada acanalada e planar, 

intercalada com siltitos argilosos, dispostos em lentes interdigitadas, podendo conter bolas de argila, 

paleoambiente de rios meandrantes. Forma um aquífero contínuo de grande extensão, livre e/ou 

semi-confinado. Apresenta uma permeabilidade alta a média, com água doce de boa qualidade. Em 

áreas planas os poços tubulares de grande diâmetro produzem excelentes vazões CPRM (1994). O 

contato superior, na área do estudo, dá-se com os derrames de rochas vulcânicas da Formação Serra 

Geral e o contato inferior com a Formação Santa Maria, constituída por duas unidades 

Hidroestratigráficas (Passo das Tropas, Aquífero) e (Alemoa um Aquiclude). 

A cota altimétrica da boca do poço está situada em de 231,131 m, em coordenadas UTM 

de 227848,330m E, e 6718947,935m N, obtida com GPS Geodésico Farias (2011). 

Instalou-se um medidor de nível da água, denominado Levelogger, e um transdutor de 

pressão atmosférica Barologger. Juntamente com cabos de transmissão e programa específico para 

as leituras em microcomputador via cabo USB, os dados foram registrados automaticamente em 

hora cheia. O medidor de nível de água foi instalado no interior do poço, em profundidade 17m, 

sendo fixado através de um fino cabo de aço. Os registros em campo tiveram uma frequência 

quinzenal. Para avaliar a precisão das medidas também se usou um freatímetro sonoro TLC Solinst, 

de cabo de 100m.    

Os equipamentos utilizados neste estudo foram configurados para realizarem a leitura na 

hora inteira e começaram a registrar suas informações a partir da 00h00min, 27/03/2010 e 

estenderam-se até às 24h00min, 31/05/2011 Farias (2011). Assim perfazendo uma série total 

registros de 431 dias, em um período superior a um ano hidrológico. 

Nas estimativas de recarga subterrânea existem várias técnicas, Scanlon et al. (2002), 

Mikko et al. (2002).  

O Método WTF requer o conhecimento do rendimento específico da formação penetrada 

na perfuração. Além das variações nos níveis da água ao longo do tempo. Sua atratividade reside, 

na simplicidade e na facilidade de uso. Baseia-se na premissa de que o aumento do nível da água 

subterrânea, em aquíferos livres, seja devido à recarga do lençol freático Healy e Cook (2002). 

Ainda é conhecido como método da flutuação da superfície livre ou da variação do nível da água 

(VNA).  

A recarga é calculada de acordo com Equação 1, Healy e Cook (2002):  
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              (1) 

Onde:  

(Sy) é o rendimento específico,  

(Δh) é a variação do nível freático (= o nível na zona saturada na qual a pressão é igual a 

atmosférica,  

(Δt) é o tempo de avaliação.  

O rendimento específico expressa quanta água esta disponível para uso humano e a 

retenção específica expressa quanta água esta retida na rocha após ser drenada por gravidade Heath 

(1983). 

Maziero (2005) explica que a variação (Δh) é igual à diferença entre o pico de subida e o 

ponto mais baixo da curva de recessão antecedente extrapolada no instante do pico.  A curva de 

recessão antecedente é o traço que a hidrógrafa do poço de monitoramento teria seguido na ausência 

de elevação do nível d’água, e foi extrapolada por processo subjetivo. 

Neste trabalho, para a aplicação do Método WTF utilizou-se a extrapolação das curvas de 

recessão através do programa Microsoft EXCEL 2007 aquele que melhor se aproximou aos ajustes 

das equações das curvas de recessão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A classificação granulométrica do poço de monitoramento e seu perfil geológico penetrado 

estão representados na Tabela 1. As amostras de calha foram coletadas durante a perfuração do 

poço, ensacadas, etiquetadas e transportadas para o laboratório. Primeiramente foram observadas 

em lupa binocular 80X buscando-se caracterizar os constituintes minerais presentes na matriz. 

Realizou-se procedimento para quantificação da fração areia por peneneiramento e pipetagem da 

fração (silte + argila). 

Observou-se um amplo predomínio da fração areia fina e secundariamente da fração argila 

e da fração silte. Essas frações foram utilizadas para estimar o rendimento específico, Johnson 

(1967) apud Healy e Cook (2002) Tabela 1.  

A formação geológica penetrada apresenta porosidade intergranular formando um aquífero 

livre, pertencente à Formação Caturrita, na (ZA) SAG na borda da Bacia do Paraná. 

A obtenção do rendimento específico foi realizada com a utilização da granulometria do 

perfil do poço considerando-se a faixa de flutuação do nível da água subterrânea, e adotando-se os 

índices de rendimento específico mínimo Johnson (1967) apud Healy e Cook (2002), (Tabela 1).  

Observou-se no Poço (P5) que a amplitude do nível de água subterrânea, ocorreu na faixa 

entre 9,41 m a 12,86 m, em uma camada geológica contendo 95,75 % de fração areia (grossa 0,03 

%; média 11,60 % e fina 84,12 %) e ainda, com silte 1,53 % e argila 2,72 %. Adotou-se o valor de 

rendimento específico 0,10, conforme Tabela 1. 

O rendimento específico adotado está em total concordância com trabalhos citados na 

literatura Maziero (2005) e Gomes (2008). 

Verificou-se que durante todo o período avaliado, o poço permaneceu com seu nível 

flutuando, entre os limites médios de 9,41 até 12,86 m, numa ampla faixa de variação de 3,45 m. As 

curvas de recessão e os picos de recarga também estão identificados Figura 1. 
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Tabela 1 – Rendimento específico do poço (P5) Johnson (1967) apud Healy e Cook (2002). 

 

POÇO 

AREIA (%)  

SILTE 

(%) 

 

ARGILA 

(%) 

 

TOTAL 

(%) 

Rendimento 

Específico  

adotado 

(Sy) (%) 

 

Grossa 

 

Média 

 

Fina 

5 0,03 11,60 84,12 1,53 2,72 100,00 0,10 

Índice 

JOHNSON 

considerado 

 

0,20 

 

0,15 

 

0,10 

 

0,03 

 

0,02 
 

 

A curva nº 1 demonstra o conjunto de recessão e recarga considerado para a obtenção do 1º 

(∆h) (Figura 1), que será utilizado para o cálculo da 1ª recarga.  E assim sucessivamente, a nº 2 para 

o 2º (∆h), a nº 3 para o 3º (∆h), a nº 4 para o 4º (∆h), a nº 5 para o 5º (∆h) e a nº 6 para o 6º (∆h).  A 

soma de todos os valores de (∆h) foi utilizada na estimativa da recarga total.  

 

 
Figura 1: Flutuação do nível da água, Poço (P5) com os picos considerados na recarga (431 dias). 

 

  

Na estimativa da recarga do Poço (P5), utilizou-se o rendimento específico (Sy)= 0,10, na 

Equação (1), donde: 

         (1), 

 

(∆h) é o somatório de todas (dh) no período estudado. 

(∆h) = 1ª dh + 2ª dh + 3ª dh + 4ª dh + 5ª dh + 6ª dh  (Equação 2) 

(∆h) = 2,11 m + 1,54 m + 1,55 m + 2,01 m + 0,74 m + 0,38 m = 8,33 m 

R= 0,10 X 8,33m, ou seja, um R= 0,833m ou ainda, transformando-se para (mm): 

R = 833 mm/431 dias 

A estimativa da recarga subterrânea no poço (P05) de monitoramento, através do uso do 

Método WTF indicou uma flutuação do nível de água subterrânea, com a existência de valores de 

recarga de água subterrânea de 833 mm no período avaliado. Na (ZA) do SAG ocorre um aquífero 

livre, no qual se pode aplicar o referido método Healy e Cook (2002). 
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CONCLUSÕES 

 
Realizou-se um registro histórico da flutuação do nível da água subterrânea em poço de 

monitoramento em Zona de Afloramentos do Sistema Aquífero Guarani. 

Utilizou-se o Método WTF na estimativa de recarga direta em aquífero livre, identificando-

se um balanço hídrico positivo, indicativo da existência da existência de fluxo vertical em aquífero 

poroso intergranular, parte da Unidade Hidroestratigráfica Caturrita a partir de precipitações 

atmosféricas. 

Buscando-se a proteção dos recursos hídricos subterrâneos todas as ações antrópicas 

relativas ao uso do solo e da água, no trecho avaliado ma Bacia Hidrográfica do Rio Vacacaí-Mirim 

(G-60), devem considerar a relevância das águas subterrâneas neste contexto. 
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