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ESTIMATIVA DE RECARGA SUBTERRÂNEA A PARTIR DE ANÁLISE DA 

CURVA DE RECESSÃO DO ESCOAMENTO DE BASE 
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Resumo – Devido à importância do Sistema Aquífero Guarani (SAG) no contexto hídrico mundial, 
a comunidade científica esforça-se para ampliar o conhecimento sobre a interação de suas águas 
com outros elementos do ambiente, visando preservar esse manancial subterrâneo para as futuras 
gerações. Para isso, a quantificação das componentes do balanço hídrico de uma bacia hidrográfica 
é fundamental. Entre essas componentes, a recarga subterrânea ganha destaque pelas dificuldades 
encontradas na sua determinação. Assim, este trabalho utilizou as equações de Rorabaugh, 
frequentemente referidas na literatura científica como Recession Curve Displacement Method 
(RCDM), em que são empregados conceitos de interação rio-aquífero para estimar a recarga 
subterrânea na bacia do Ribeirão da Onça, Brotas/SP, situada em zona de afloramento do SAG. Os 
programas RECESS e RORA foram usados para calcular o índice de recessão e recarga, como 
também para diminuir a subjetividade na extrapolação da curva de recessão. As taxas de recarga 
encontradas foram 344,1 mm.ano-1 para o ano hidrológico 2008/2009 e 439,5 mm.ano-1 para 
2009/2010, que são condizentes com valores encontrados na literatura científica. Portanto, o RCDM 
é uma ferramenta prática e de baixo custo para fornecer informações relevantes ao gerenciamento 
dos recursos hídricos subterrâneos. 
 
Abstract – Because of the importance of the Guarani Aquifer System (GAS) in the global water 
context, the scientific community strives to gain knowledge about the interaction between the 
groundwater and the environment. This research aims to ensure the quantity of groundwater 
disponibility for future generations. For these objectives, it is essential to quantify the components 
of water balance of a watershed. Among these components the groundwater recharge is highlighted 
by the difficulties encountered in its determination. This work used the equations of Rorabaugh, 
often referred  in scientific literature as Recession Curve Displacement Method (RCDM), which 
employs are concepts of river-aquifer interaction for estimating groundwater recharge in the 
Ribeirão da Onça basin, Brotas/SP, located in a GAS outcrop zone. RECESS and RORA codes 
were used to calculate the rate of recession and recharge and also to reduce the subjectivity in the 
extrapolated the curve recession. The calculated recharge rates were 344.1 mm.yr-1 for the 
hydrological year 2008/2009 and 439.5 mm.yr-1 for 2009/2010, which are consistent with values 
reported in the literature. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A recarga subterrânea é uma componente chave em modelos de transporte de poluentes e de 

fluxo em águas subterrâneas, tanto que sua estimativa precisa contribui significativamente para a 

proteção dos estimados recursos hídricos (HEALY & COOK, 2002). Porém, por ter que adotar 

condições iniciais para os diferentes métodos de cálculo, essa precisão não é alcançada facilmente, 

uma vez que os valores verdadeiros de recarga são indetermináveis por natureza, o que leva à 

adoção de valores convencionalmente verdadeiros, conhecidos como “valor atribuído” ou 

“estimativa”. 

O primeiro estágio para determinação da recarga em uma área que não tenha sido previamente 

estudada envolve a coleta de dados climatológicos, hidrológicos, geomorfológicos e geológicos. 

Esses dados são usados para o desenvolvimento de um modelo conceitual de recarga em um 

sistema. Em particular, a disponibilização de dados hidrológicos deve sempre ser avaliada, 

incluindo valores de vazão do rio (SCANLON et al., 2002) que são geralmente apresentados em 

registros de séries temporais (hidrógrafas) das condições do rio em determinada seção de controle.  

As águas subterrâneas e superficiais não são componentes isoladas no sistema hidrológico, ou 

seja, o fluxo e a contaminação de um afetam o outro. Assim, os mecanismos de interação rio-

aquífero são complexos, porém, importantes para o gerenciamento efetivo dos recursos hídricos. 

Tais interações entre as águas de superfície e as subterrâneas podem ocorrer em todos os tipos de 

corpos d’água superficiais, como rios, lagos, pântanos passíveis de utilização para estimar a recarga 

subterrânea. 

 As componentes do escoamento superficial são subdivididas em escoamento rápido ou direto 

e escoamento de base ou descarga subterrânea (CHOW, 1959). Assim, a parcela de água que entra 

diretamente em um corpo hídrico superficial, em resposta a um evento chuvoso ou de derretimento 

de neve representa o escoamento direto (SOPHOCLEOUS, 2002), enquanto a outra parcela é 

representada pelo escoamento de base, proveniente da contribuição subterrânea. 

Nesse contexto, a análise da curva de recessão do escoamento de base é uma ferramenta 

hidrológica que vem sendo amplamente usada há décadas para estimar a recarga subterrânea em 

aquíferos hidraulicamente conectados aos rios (Rorabaugh, 1964; Arnold & Allen, 1999; Chen & 

Lee, 2003; Kovács & Perrochet, 2008). 

A quantificação da curva de recessão envolve a seleção de uma expressão analítica, derivação 

das características da recessão e otimização dos parâmetros da recessão (Tallaksen, 1995). Muitos 

pesquisadores têm estudado a recessão do escoamento a partir de um ponto de vista teórico, 

começando com equações básicas de escoamento, enquanto outros têm estudado relações empíricas. 

Grande parte das pesquisas sobre recarga subterrânea são baseadas na análise das recessões com 
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emprego de um modelo de fluxo unidimensional (Barnes, 1939; Rorabaugh, 1964 apud Chen & 

Lee, 2003). Assim, com base nas equações teóricas para escoamento, a descarga subterrânea pode 

ser modelada como uma função das características do aquífero.  

Este trabalho teve como objetivo estimar a recarga subterrânea em uma bacia hidrográfica 

inserida na zona de afloramento do Sistema Aquífero Guarani (SAG), através da utilização da curva 

de recessão do escoamento de base do Ribeirão da Onça. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo 

 

A área de estudo em questão é a bacia hidrográfica do Ribeirão da Onça localizada no 

município de Brotas, ao centro-leste do Estado de São Paulo, entre os paralelos 22º10’ e 22º15’ de 

latitude sul e entre os meridianos 47º55’ e 48º00’ de longitude oeste. Trata-se de uma bacia 

predominantemente rural com estradas de acesso em leito natural (Figura 1). Dentro desta bacia 

representativa, já foram realizados alguns estudos relacionados às águas subterrâneas, através do 

monitoramento hidrogeológico em poços localizados nessa bacia piloto, a qual está inteiramente em 

uma das regiões de afloramento do SAG, propícia para estudos dos mecanismos e estimativa de 

recarga dessa importante reserva de água subterrânea transfronteiriça. Além disso, o Ribeirão da 

Onça é um dos formadores do rio Jacaré-Guaçú, afluente do rio Tietê pela margem direita. 

 

 
Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do Ribeirão da Onça - Brotas/SP, Brasil (CABRERA et al., 2010). 
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2.2 Monitoramento e aquisição de dados 

 

O monitoramento e coleta dos dados hidrológicos foram realizados em uma seção de controle 

do Ribeirão da Onça, dentro da Fazenda Santa Maria da Fábrica. A jusante desta seção há presença 

de uma ponte construída sobre dois tubos circulares de concreto (bueiros) com 1,50 metros de 

diâmetro. Assim, os dois tubos funcionam como estruturas medidoras de regime crítico, separando 

o regime de escoamento à montante (fluvial) e à jusante (torrencial). A figura 2 mostra o trecho a 

montante dos bueiros. 

 

 
Figura 2 - Trecho à montante dos bueiros. 

 

Foram registrados em intervalos de 15 minutos os valores de altura ou tirante d’água através 

de um equipamento datalogger (DIVER), transdutor de pressão, o qual funciona como um linígrafo. 

Os dados das leituras do DIVER são coletados quinzenalmente e, além disso, nesta mesma seção 

realizaram-se medições de vazão com molinete hidrométrico (Figura 3) em 60% da profundidade a 

partir da superfície d’água, através do método da seção média. 

 

 
Figura 3 - Medição de vazão com molinete hidrométrico à montante da seção de controle do Ribeirão da Onça. 
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Dispondo da série de valores diários de altura d’água, aplicou-se a equação teórica de 

Henderson (1966) para estimativa da vazão no Ribeirão da Onça.  Conhecendo-se a energia crítica e 

o diâmetro do canal circular a vazão pode ser em condições críticas pode ser calculada na seção de 

controle. A equação 1 mostra a equação para o cálculo da vazão, de acordo com Henderson (1966), 

válida para o intervalo 0 < Ec/D < 0,8. 
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Em que Q é a vazão [L3.T-1],  D é o diâmetro dos bueiros [L] e Ec é a energia crítica [L] 

medida imediatamente na entrada dos bueiros cujo valor é igual a energia disponível no escoamento 

à montante. 

 

2.3 Estimativa da recarga 

 

As estimativas de recarga subterrânea foram calculadas através das equações de Rorabaugh 

(1964), conhecidas também como Recession Curve Displacement Method (RCDM). Dessa maneira, 

são consideradas as seguintes hipóteses: (1) rio hidraulicamente conectado ao aquífero; (2) fluxo 

unidimensional no sentido do aquífero para o rio; (3) aquífero horizontal com espessura uniforme; 

(4) isotrópico e homogêneo; (5) as entradas e saídas de água no sistema são, respectivamente, a 

precipitação e o escoamento de base.  

Rorabaugh (1964) desenvolveu uma equação de séries infinitas para representar o fluxo de 

água do aquífero para o rio. No entanto, apenas o primeiro termo das séries infinitas é necessário 

para descrever o escoamento de base (Rutledge, 1998). A condição de contorno inicial estabelecida 

por Rorabaugh é a carga hidráulica no aquífero ser, em qualquer ponto, a mesma do rio (Figura 4). 

Assim, a equação 2 apresenta a descrição matemática do escoamento de base. 

 

)4/(0 22

2 SaTte
a

h
TQ 










                                                                               (2) 

 

Em que Q é o escoamento de base por unidade de comprimento do rio [L3.T-1], T é a 

transmissividade do aquífero [L2.T-1], h0 é a elevação do nível d’água [L], a é a distância do divisor 

de água subterrânea até o rio [L], t é o tempo decorrido após a elevação do nível d’água [T], e S é o 

coeficiente de armazenamento do aquífero [ad]. Cada pico de vazão presente na hidrógrafa é 
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considerado um evento individual de recarga do aquífero, dessa maneira, empregando o princípio 

da superposição à equação 2, pode-se realizar o cálculo da recarga (Equação 3). 
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                                                                                                  (3) 

 
Figura 4 - Condições de contorno (modificado de Rutledge, 2000). 

 

Onde, R é a recarga para cada pico presente na hidrógrafa anual [L], Q1 é o escoamento de 

base extrapolado para o tempo crítico após o pico [L3.T-1], Q2 é o escoamento de base extrapolado 

antes do pico [L3.T-1] e K é o índice de recessão da curva do escoamento de base [T]. 

O índice de recessão é a medida de tempo requerida para a descarga subterrânea retroceder 

em um ciclo logarítmico quando a curva de recessão torna-se linear (ou próxima da linearidade) em 

uma hidrógrafa com escala semilogarítmica. Assim, é esperado que linearidade ocorra em um certo 

intervalo de tempo (tempo crítico), após o pico de vazão. Rorabaugh (1964) também desenvolveu 

uma equação para estimar a difusividade do aquífero (Equação 4): 
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T é a transmissividade do aquífero [L2.T-1], S é a coeficiente de armazenamento [ad], h1 e h2 

[L] são, respectivamente, o nível de água nos tempos t1 e t2 [T], a é a distância do rio até o divisor 

de água subterrânea na bacia [L]. Além disso, os termos da equação 4 podem ser organizados para 

reescrever a equação 5, a fim de determinar o valor do índice de recessão (K) utilizando alguns 

parâmetros hidrodinâmicos do aquífero. 
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T
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Na equação 5, o valor de K é uma relação Δt/ΔLog Q, ou seja, o tempo é uma função do 

logaritmo da vazão e pode ser calculado pela equação 6. 

 

bLogQKt  .                                                                                                       (6) 

 

O termo “tempo crítico” é definido com o tempo requerido para o perfil de recessão atingir 

uma forma estabilizada, permitindo a visualização de uma reta em um gráfico semilogarítmico de 

vazão pelo tempo. Substituindo (a2)S/T da equação 6, o tempo crítico pode ser expressado em 

função do índice de recessão, de acordo com a equação 7. 

                             

Ktc 2144,0                                                                                                          (7) 

 

Onde, tc é o tempo crítico [T] e K é o índice de recessão [T].  

A equação 7 é uma aproximação, porque o modelo de Rorabaugh é baseado em um aquífero 

com condutividade hidráulica, coeficiente de armazenamento e espessura do aquífero invariáveis no 

tempo ou espaço (regime permanente e uniforme). 

O RCDM foi referenciado por Rudledge (1998) e propõe seis etapas para execução deste 

método: 

1. Determinação do índice de recessão (K) a partir da hidrógrafa; 

2. Cálculo do tempo crítico (tc) a partir da equação 7; 

3. Utilização do tempo crítico para extrapolação das recessões na hidrógrafa; 

4. Determinação do potencial de escoamento de base no tempo crítico através da extrapolação 

da curva de recessão antes a vazão de pico (pré-evento); 

5. Determinação do potencial de escoamento de base no tempo crítico através da extrapolação 

da curva de recessão, antes da vazão de pico (pós-evento); 

6. Aplicação da equação 3 no cálculo do escoamento de base para cada pico presente na 

hidrógrafa. 

Uma desvantagem desse modelo está associada ao tempo de demora para realizar as 

estimativas de recarga para cada pico encontrado na hidrógrafa e também a subjetividade envolvida 

na extrapolação manual da linha de recessão. Assim, para reduzir o tempo de cálculo e diminuir a 

subjetividade, Rutledge desenvolveu um programa computacional em linguagem Fortran 77, 
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chamado RORA, no qual implementou-se as equações de Rorabaugh (1964) para estimar a recarga 

subterrânea. A figura 5 apresenta o procedimento usado no RCDM descrito nas etapas supracitadas. 

 

 
Figura 5 - Esquema do procedimento usado no Recession Curve Displacement Method (modificado de Rutledge, 1998). 

 

A extrapolação da curva de recessão identifica quais os valores de vazão que deveriam 

ocorrer no tempo na ausência do pico (evento de recarga). Dessa maneira, a equação 8 representa o 

decaimento exponencial da curva de recessão e pode ser uma reta em um gráfico de vazão (escala 

logarítmica) contra o tempo (escala linear). A inclinação dessa reta na hidrógrafa é igual ao valor do 

índice de recessão (K), como mostrado na equação 6. 

 

KdteQtQ /
0)(                                                                                                        (8) 

 

Na maioria dos casos, os registros de vazão no início do período de recessão (após o pico) não 

devem ser usados porque uma parte significativa da vazão é representada pelo escoamento direto. 

Assim, o procedimento descrito para estimar a descarga subterrânea deve conter segmentos de 

recessão que apresentem valores de vazão provenientes do escoamento de base (descarga 

subterrânea do aquífero para o rio). Para isso determina-se em quais dias há valores de vazão 

representativos da descarga subterrânea, utilizando a equação 9, proposta por Linsley et al. (1982).  

 

2,0AN                                                                                                                   (9) 

 

Onde, N é o tempo decorrido entre o pico da hidrógrafa e o término do escoamento direto 

[dias] e A corresponde à área da bacia [mi2]. A figura 6 mostra o ponto onde há mudança na 

concavidade da hidrógrafa após o pico, o qual corresponde ao início da curva recessão, sem 

influência do escoamento direto. 
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Figura 6 - Ponto da hidrógrafa em que há separação dos escoamentos direto e subterrâneo. 

 

Neste trabalho foi utilizada a nova versão do programa computacional RORA desenvolvido 

por Rutledge para estimar a recarga subterrânea na bacia hidrográfica do Ribeirão da Onça. O 

índice de recessão para cada ano hidrológico foi calculado com auxílio do programa computacional 

RECESS. O período de estudo compreende dois anos hidrológicos recentes set./2008 a ago./2009 e 

set./2009 a ago./2010. Os resultados obtidos pelo RCDM foram apresentados em gráficos e tabelas, 

os quais também foram comparados com resultados presentes na literatura científica. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A série diária de vazão obtida através da utilização da equação teórica de Henderson (1966) 

para o período de jan./2008 a dez./2010 é apresentada na figura 7.  
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Figura 7 - Hidrógrafa do Ribeirão da Onça para os anos de 2008 a 2010. 

 

Os valores de vazão das medições e de precipitação também foram inseridos na figura 7. No 

entanto, ocorreu um problema de funcionamento no transdutor de pressão (DIVER) durante o 
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período de 15/09/2010 a 24/11/2010, impossibilitando o cálculo da vazão para este período. Assim, 

para preenchimento da falha existente na hidrógrafa optou-se pela técnica de interpolação a qual 

gerou valores decrescentes de vazão. Infelizmente, esses valores interpolados não correspondem à 

realidade, pois foi observada a ocorrência de eventos chuvosos durante o período em que houve 

problemas no DIVER. A hidrógrafa correspondente aos anos hidrológicos da bacia do Ribeirão da 

Onça foi representada pela figura 8.  
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Figura 8 - Hidrógrafa dos anos hidrológicos 2008/2009 e 2009/2010 da bacia do Ribeirão da Onça. 

 

Foi observado que apesar da semelhança entre as séries, as vazões do ano hidrológico 

2009/2010 são maiores em comparação com o ano 2008/2009, pois o total pluviométrico do ano 

2009/2010 é igual a 1.517,3mm enquanto para o ano 2008/2009 é de 1.397,1mm. O comportamento 

dessa hidrógrafa é típico de regiões com clima úmido, onde não há ausência de precipitações 

durante vários meses. Consequentemente, as frequentes precipitações causaram interrupções e 

perturbações na curva de recessão que não puderam ser removidas para as estimativas de recarga, 

gerando períodos de recessão mais curtos.  

Como a bacia do Ribeirão da Onça possui uma área de drenagem igual 65 km2, o valor do 

tempo decorrido entre o pico da hidrógrafa e o término do escoamento direto é de 2 dias. Nesse 

sentido, os segmentos de recessão selecionados possuem valores decrescentes de vazão após 2 dias 

da ocorrência de cada pico. Assim, foram obtidos os valores dos índices de recessão (K) para cada 

segmento e, em seguida, com esses valores realizou-se uma regressão linear (método dos mínimos 

quadrados) para verificar a correlação entre os valores de K dos diferentes segmentos de recessão.  

Após a eliminação dos valores discrepantes (outliers) dos índices de recessão de cada 

segmento foi observado uma correlação linear de 0,70 a 0,80 entre os valores de Log Q (logarítimo 

da vazão) e K, como mostram as figuras 9 e 10. Dessa maneira, o índice de recessão para cada ano 

hidrológico é o resultado da mediana dos valores de K de cada segmento selecionado, depois de 

verificada a correlação.  
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Figura 9 - Correlação linear entre os valores de Log Q e K para o ano hidrológico 2008/2009. 
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Figura 10 - Correlação linear entre os valores de Log Q e K para o ano hidrológico 2009/2010. 

 

Devidos aos diferentes perfis da curva de recessão foi observado uma assimetria entre os 

valores de K. Dewandel et al. (2003) referenciam autores que justificam as mudanças nos  perfis de 

recessão por causa das propriedades hidrodinâmicas do aquífero, das características 

geomorfológicas da bacia e dos fatores climáticos. 

Na tabela 1 foram apresentados os resultados obtidos na estimativa de recarga através do 

RCDM no programa computacional RORA. Já a tabela 2 compara os valores de recarga direta 

encontrados na literatura científica para a bacia do Ribeirão da Onça com os resultados deste 

trabalho.  

 

Tabela 1 - Resultados obtidos pelo Recession Curve Displacement Method. 

Bacia 
hidrográfica 

Ano 
hidrológico 

N 
(dias) 

K 
(dias/logQ)

Precipitação 
(mm.ano-1) 

Recarga 
(mm.ano-1) 

2008/2009 2 38,7 1.397,1 344,1 Ribeirão da Onça 
 2009/2010 2 65,2 1.571,3 439,5 

 

Os resultados apresentados na tabela 2 mostram que o valor de recarga encontrado por 

Barreto (2006) corresponde a 29% da precipitação, enquanto os valores encontrados por Gomes 

(2008) correspondem a uma faixa entre 14% e 38% da precipitação. A figura 11 mostra a correlação 

entre a precipitação e a recarga direta na bacia do Ribeirão da Onça para o período 2004/2010. 
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De acordo com a tabela 1, a recarga para o ano 2008/2009 corresponde à aproximadamente 

25% da precipitação de 1.397,1 mm e a recarga para o ano 2009/2010 corresponde a 

aproximadamente 28% da precipitação de 1.571,3 mm. Esses valores são coerentes, pois no ano de 

maior precipitação houve maior recarga do aquífero e, consequentemente, maior contribuição da 

parcela de descarga subterrânea para o Ribeirão da Onça. 

Barreto (2006) aplicou o método Water Table Fluctuation (WTF) na bacia do Ribeirão da 

Onça para estimar a recarga direta, no entanto, no que diz respeito ao rendimento específico do solo 

(Sy) foram adotados valores entre 10% e 25%. Gomes (2008), utilizando uma maior série de dados, 

também aplicou o método WTF na mesma bacia e, além disso, coletou amostras indeformáveis de 

solo representativas para cálculo do Sy. Dessa maneira, o autor encontrou valores de Sy entre 8,5% e 

15%, menores em comparação com aqueles utilizados por Barreto (2006). A tabela 2 mostra os 

resultados de recarga direta encontrados por estes dois autores. 

 

Tabela 2 - Valores de recarga direta na bacia do Ribeirão da Onça. 

Autores 
 

Bacia 
Hidrográfica 

Ano 
hidrológico 

Precipitação 
(mm.ano-1) 

Recarga 
(mm.ano-1) 

Barreto (2006) 2004/2005 1.410,4 407,2 

Gomes (2008) 
 

Ribeirão da Onça 2005/2006 
2006/2007 

1.203,0 
1.711,0 

163,0 
656,0 

 

Os resultados apresentados na tabela 2 mostram que o valor de recarga encontrado por 

Barreto (2006) corresponde a 29% da precipitação, enquanto os valores encontrados por Gomes 

(2008) correspondem a uma faixa entre 14% e 38% da precipitação. A figura 11 mostra a correlação 

entre a precipitação e a recarga direta na bacia do Ribeirão da Onça para o período 2004/2010. 

 

Correlação Precipitação x Recarga Direta
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Figura 11 - Relação entre precipitação e recarga direta na bacia do Ribeirão da Onça, de 2004 a 2007. 
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4 CONCLUSÕES  

 

Este trabalho teve como objetivo estimar a recarga direta na bacia do Ribeirão da Onça, 

utilizando as equações de Rorabaugh (1964), frequentemente referidas na literatura internacional 

como Recession Curve Displacement Method. Os programas computacionais RECESS e RORA 

mostraram-se eficientes, pois reduziram significativamente o tempo de cálculo do índice de 

recessão e das recargas para cada pico da hidrógrafa. Além disso, com o programa RORA 

diminuiu-se a subjetividade no traçado da extrapolação da curva de recessão.   

A equação teórica de Henderson (1966) mostrou-se adequada para determinação da série 

temporal de vazão. A recarga direta para o ano hidrológico 2008/2009 na bacia do Ribeirão da Onça 

foi de 25% (344,1 mm) da respectiva precipitação, enquanto para o ano hidrológico 2009/2010 a 

recarga direta foi de 28% (439,5 mm) da respectiva precipitação. Esses resultados obtidos estão 

dentro da faixa de valores encontrados na literatura científica.  

Portanto, a partir do estudo do comportamento hidrológico da bacia do Ribeirão da Onça 

pôde-se estimar a recarga direta. Apesar de não encontrar muitas informações sobre o RCDM na 

literatura brasileira, este método tem sido empregado com frequência em pesquisas internacionais, 

mostrando-se uma ferramenta prática e de baixo custo para fornecer importantes informações ao 

gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos. 
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