
 



ÉRICK RÚBENS OLIVEIRA COBALCHINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMATIVA ESPAÇO-TEMPORAL DA RECARGA SUBTERRÂNEA EM 

ÁREA DE AFLORAMENTO DO SISTEMA AQUÍFERO GUARANI, BRASIL 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná como requisito parcial 
para obtenção do título de Mestre em Engenharia Civil. 
 
Área de concentração: Meio Ambiente. 
Orientador: Prof. Dr. Murilo Cesar Lucas 

 
 
 
 
 
 

 
PATO BRANCO 

2019 

 



       
Ficha Catalográfica elaborada por
Suélem Belmudes Cardoso CRB9/1630
Biblioteca da UTFPR Campus Pato Branco

     
 C652e      Cobalchini, Érick Rúbens Oliveira.

Estimativa espaço-temporal da recarga subterrânea em área de 
afloramento do sistema Aquífero Guarani, Brasil / Érick Rúbens Oliveira 
Cobalchini. -- 2019.

64 f. : il. ; 30 cm.

Orientador: Prof. Dr. Murilo Cesar Lucas 
Dissertação (Mestrado) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Pato Branco, PR, 2019.
Bibliografia: f. 58 - 64.

     1. Águas subterrâneas. 2. Balanço hidrológico. 3. Água - Conservação. 
4. Água - Consumo. I. Lucas, Murilo Cesar, orient. II. Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Civil. III. Título.

                                                                
CDD 22. ed. 624



TERMO DE APROVAÇÃO Nº 29

Título da Dissertação  

“ESTIMATIVA ESPAÇO-TEMPORAL DA RECARGA SUBTERRÂNEA EM ÁREAS DE 

AFLORAMENTO DO SISTEMA AQUÍFERO GUARANI, BRASIL” 

Autor 

Érick Rúbens Oliveira Cobalchini 

Esta dissertação foi apresentada às 08h30min do dia 05 de fevereiro de 2019, como requisito 

parcial para a obtenção do título de MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL – Linha de pesquisa em 

Tecnologia Ambiental no Ambiente Construído, no Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Civil. O autor foi arguido pela Banca Examinadora abaixo assinada, a qual, após 

deliberação, considerou o trabalho aprovado. 

Prof. Dr. Murilo Cesar Lucas 

UTFPR/PB 
Presidente 

Prof. Dr. Ney Lyzandro Tabalipa 
UTFPR/PB 

Examinador 

Prof. Dr. Paulo Tarso Sanches de Oliveira 
UFMS 

Examinador 

Visto da Coordenação 

Prof. Dr. Ney Lyzandro Tabalipa 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em

Engenharia Civil- PPGEC

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Câmpus Pato Branco 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 

O Termo de Aprovação assinado encontra-se na secretaria do PPGEC. 



AGRADECIMENTOS 

 

Ao meu pai, Elidio Luíz Cobalchini e à minha mãe, Eloíza Perpétua de Oliveira 

Cobalchini, vocês são meu porto seguro, minha raiz. Tenho imenso orgulho de vocês. 

Saibam que vocês são meu maior exemplo. 

Maria Isabel, minha companheira, pela sua compreensão, apoio e carinho durante 

todo o período. Sua contribuição começou muito antes desta etapa, mas a cada passo 

você se mostrou presente e essencial.  

Ébert, meu caro irmão, obrigado por se fazer presente mesmo à distância. Você 

sempre foi e será sempre um grande exemplo e amigo.  

Aos familiares e amigos Edgar, Izabel, Suellen e Alon. Agradeço pelo apoio e 

torcida de vocês.  

Ao meu orientador, Murilo Cesar Lucas, por me apresentar, me guiar e motivar no 

estudo dos recursos hídricos. Costumo o definir como um outlier (superior, por favor!), um 

ponto fora da curva, sim, por se doar ao máximo para o crescimento e aperfeiçoamento. 

Agradeço, pela sua postura profissional, pela sua dedicação e pelo valoroso 

conhecimento que me possibilitou.  

Aos professores Paulo Tarso e Ney Tabalipa pelas valiosas contribuições para 

melhoria do trabalho. Aos demais professores que contribuíram de alguma maneira 

durante o período do mestrado: Cesar Medeiros, Heloíza Benetti e Volmir Sabbi.  

Gostaria de agradecer ao professor Edson Wendland a oportunidade de frequentar 

o Laboratório de Hidráulica Computacional na EESC/USP e participar das diversas 

atividades a que fui relacionado. Também gostaria de agradecer o empenho do Jamil 

Anache que possibilitou o contato, me recebeu na rodoviária e sempre esteve disponível. 

Agradeço à Aline Zaffani por disponibilizar o mapa de solos, qual foi utilizado neste 

trabalho. Agradeço aos demais colegas (Alan Reis, Alice Morita, Camila Leite, Dimaghi 

Schwamback, João Paulo Guardabaxo, Hélio Correia, Jaqueline Coutinho, Kalyl Calixto, 

Guilherme Lazzarini, Lívia Rosalem e Natália Pelisson) pela troca de experiências e 

hospitalidade. O período que estive em São Carlos me permitiu grande aprendizado.  

Às agências de fomento à pesquisa CAPES e Fundação Araucária pela concessão 

da bolsa de mestrado.  

O Teu amor cobre as minhas fraquezas e Tu me guias frente aos obstáculos da 

minha vida. Obrigado, Deus! 

Esta vitória não é só minha. Cada um de vocês tem sua parcela de contribuição.  

Meu sincero agradecimento a todos.   



RESUMO 

 

Devido ao aumento da demanda por água potável e do custo do tratamento de águas superficiais 
para as diversas atividades humanas (irrigação, turismo, abastecimento doméstico e industrial), a utilização 
das águas subterrâneas tem ganhado mais importância. O Sistema Aquífero Guarani (SAG) é uma das 
principais fontes de águas subterrâneas no mundo, por causa do seu volume de água (~40.000 km3). Após 
a última crise hídrica no Sudeste do Brasil (entre os anos de 2013 e 2016), intensificou-se o número de 
pesquisas sobre recarga subterrânea do SAG. No entanto, os poucos estudos publicados se limitaram a 
apresentar uma estimativa média da recarga na escala anual a partir de dados pontuais dentro de pequenas 
áreas de afloramento. O objetivo deste trabalho é estimar e espacializar a recarga subterrânea do SAG na 
sua área de afloramento dentro do estado de São Paulo. A recarga foi estimada e espacializada (1km por 1 
km) por meio do método do balanço hídrico residual na escala mensal entre o período de outubro de 2001 e 
setembro de 2014. As demais componentes do balanço foram obtidas por meio de produtos de 
sensoriamento remoto e mapas de uso e ocupação do solo. O escoamento superficial foi considerado no 
balanço hídrico. A novidade desse trabalho reside na espacialização das estimativas multitemporais de 
recarga e na incorporação da componente do escoamento superficial no balanço, a qual tem sido 
negligenciada nas estimativas de recarga do SAG. Os resultados indicaram que a média mensal histórica é 
de 26 mm (±19 mm) e a média anual história da recarga é de 307 mm (± 50 mm). Janeiro (67 mm) e 
dezembro (57 mm) são os principais meses de recarga, com maiores estimativas e maior contribuição da 
área. Por outro lado, os meses com menores estimativas de recarga foram agosto (7 mm) e abril (8 mm). 
Em média, a recarga representa 16% da precipitação. As estimativas médias mensais de precipitação 
apenas diminuíram a partir de outubro de 2010. Foi possível observar a tendência de aumento da 
evapotranspiração em 8,5 mm ao ano. Isto indica a necessidade de monitoramento do uso do solo em 
áreas de recarga. As variações do uso e ocupação do solo registradas no período (2001-2014) 
correspondem, principalmente, à variações de CN menores que 5%. Foi possível identificar as áreas que 
mais permitem a recarga, em média, centro (62%), Sul (27%) e Norte (11%). Nos períodos secos o centro 
(56%) e Sul (28%) se destacam pela manutenção da recarga. Espera-se que a identificação destas áreas, 
bem como, a espacialização das estimativas de recarga sejam úteis ao gerenciamento dos recursos 
hídricos. A intensidade e extensão das áreas sujeiras à insegurança hídrica apenas irão aumentar caso não 
sejam tomadas medidas para contenção e/ou eliminação dos impactos da utilização dos recursos hídricos. 
Os valores médios históricos podem ser utilizados para limitar valores de extração de água para a 
manutenção destas fontes. Além disso, os valores podem ser úteis para trabalhos com modelagem de fluxo.  

 
 
Palavras-chave: Recarga subterrânea, balanço hídrico, insegurança hídrica. 



ABSTRACT 

 

By virtue of the larger demands for fresh water and the costs of surface water treatment for many 
human activities (irrigation, tourism, domestic and industrial purposes), groundwater use was been gaining 
more attention. The Guarani Aquifer System (GAS) is one of the main sources of groundwater in the world, 
because of its water storage volume (~40.000 km3). After the last drought in Brazil Southeast (between the 
years 2013 and 2016), research about groundwater recharge of GAS intensified. However, the published 
studies just show mean estimates, at annual scale, from field measurements, inside small outcrop areas. 
The main objective of this study is estimate and spatialize the groundwater recharge of GAS at outcrop area 
inside the São Paulo state. Recharge was estimated and spatialized (1 km x 1 km) by the application of 
residual water budget method over month scale between October 2001 and September 2014. All other 
components of the water budget were obtained from remote sensing and land use/land cover maps. The 
surface runoff (hortonian overland flow) was considered in water balance. The novelty of this study is the 
spatialization of the multitemporal recharge estimates and the incorporation of the surface runoff component 
into the water balance, which has been neglected in the GAS recharge estimates. The results showed that 
the montly historical mean is 26 mm (±19 mm) and the annual historic mean is equal 307 mm (± 50 mm). 
January (67 mm) and December (57 mm) are the main months for recharge, with maximum estimates and 
more contribution of the area. On the other hand, the months with the lowest recharge estimates were 
August (7 mm) and April (8 mm). On average, recharge accounts for 16% of precipitation. The average 
monthly precipitation estimates only decreased as of October 2010. It was possible to observe the trend of 
evapotranspiration increase in 8.5 mm per year. This indicates the necessity to monitor land use in recharge 
areas. The variations in land use and occupation registered in the studied period (2001-2014) correspond 
mainly to variations in CNs of less than 5%. It was possible to identify the areas which that most allow rmore 
echarge, in average, center (62%), South (27%) and North (11%). In the dry periods the center (56%) and 
South (28%) stand out for the maintenance of the recharge. It is expected that the identification of these 
areas, as well as the spatialization of recharge estimates, may be useful for the management of water 
resources. The intensity and extent of areas subject to water insecurity will only increase if nothing are done 
in order to contain and / or eliminate the impacts of water use. Historical mean values can be used to limit 
water extraction values for the maintenance of these sources. In addition, the values may be useful for 
groundwater flow modeling studies. 

 
Palavras-chave: Groundwater recharge, water budget, water insecurity. 

  



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Representação em corte da estratigrafia do SAG. .................................. 15 

Figura 2 – Áreas de afloramento do Sistema Aquífero Guarani no Brasil ............... 16 

Figura 3 - Afloramento do Sistema Aquífero Guarani dentro do estado de São 

Paulo.................................................................................................................................. 25 

Figura 4 - Mapa de hipsometria da área de afloramento do Sistema Aquífero 

Guarani dentro do estado de São Paulo. ........................................................................... 26 

Figura 5 - Climatologia nas áreas de afloramento do SAG no estado de São Paulo.

 ........................................................................................................................................... 27 

Figura 6 – Mapa de pedologia da área de afloramento do Sistema Aquífero Guarani 

dentro do estado de São Paulo. Legenda baseada nas cores do sistema brasileiro de 

classificação dos solos (EMBRAPA, 2006). ....................................................................... 28 

Figura 7 – Uso e ocupação do solo para o ano de 2014.. ....................................... 29 

Figura 8 – Delimitação do volume de controle. ....................................................... 31 

Figura 9 - Estrutura (framework) do estudo.. ........................................................... 32 

Figura 10 - Pixel Average. ....................................................................................... 34 

Figura 11 - Aproximação exponencial por meio do fitModel (software R). .............. 35 

Figura 12 – Grupo hidrológico dos solos. ................................................................ 38 

Figura 13 – (a) Comparação dos valores originais (TMPA 3B43) e (b) dos valores 

estimados pelo Downscaling.. ........................................................................................... 40 

Figura 14 - Correlação TMPA 3B43 x Precipitação predita.. ................................... 41 

Figura 15 – Precipitação, evapotranspiração e escoamento superficial médios 

dentro da área. .................................................................................................................. 43 

Figura 16 – Curva de suavização (loess curve) dos dados de evapotranspiração em 

cada ano hidrológico. ......................................................................................................... 46 

Figura 17 – Correlograma total e parcial. ................................................................ 47 

Figura 18 – Comparação entre os valores de Curva número (a cada km²) nos anos 

de 2001 e 2014. As áreas em tons de azul mais escuros representam áreas onde há 

menor infiltração e, como consequência, maior escoamento superficial. .......................... 47 

Figura 19 – Variação do CN entre os anos de 2001 e 2014. .................................. 48 

Figura 20 – Série temporal das componentes hídricas. .......................................... 49 

Figura 21 – Estimativa da recarga média mensal durante o período de outubro de 

2001 a setembro de 2014. ................................................................................................. 51 

Figura 22 – Série temporal da recarga. ................................................................... 55 

  



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Valores de CN. ....................................................................................... 39 

Tabela 2 - Média mensal histórica (entre outubro de 2001 a setembro de 2014) das 

componentes do balanço hídrico.. ..................................................................................... 44 

Tabela 3 - Acumulado anual das demais componentes do balanço hídrico. ........... 45 

Tabela 4 - Estimativa da recarga média mensal (em relação à média precipitação 

mensal) o período de outubro de 2001 a setembro de 2014. ............................................ 52 

Tabela 5 - Recarga acumulada anual média. .......................................................... 53 

 

  



LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 - Parâmetros hidrodinâmicos do SAG.. ................................................... 16 

Quadro 2 - Estudos publicados sobre a determinação da recarga do Sistema 

Aquífero Guarani.. ............................................................................................................. 17 

Quadro 3 – Classificação do uso do solo para cada Bioma.. .................................. 30 

Quadro 4 – Grupos hidrológicos para os solos do Estado de São Paulo. ............... 38 

 

  



LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVIAÇÕES 

∆S - Armazenamento de água no volume de controle 

∆Ssw – Armazenamento de água na superfície 

∆Suz - Armazenamento de água na zona não saturada 

Aw - Clima Tropical com inverno seco 

Cfa - Clima Subtropical Úmido sem estação seca com verão quente 

Cfb - Clima Subtropical Úmido sem estação seca com verão temperado 

CN – Curva número 

CUA - Condição de Umidade Antecedente 

Cwa - Clima Subtropical Úmido com inverno seco e verão quente 

Cwb - Clima Subtropical Úmido com inverno seco e verão temperado 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

ET- Evapotranspiração real 

ETo - Evapotranspiração de referência 

ETp - Evapotranspiração potencial 

ETsw – Evapotranspiração na superfície 

ETuz – Evapotranspiração na zona não saturada 

F - Quantidade de água retida no solo 

GPM - Global Precipitation Measurement 

Ia - Abstração inicial 

IDW - Inverse Distance Weighted 

JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency 

Km - Quilômetro 

Km² - Quilômetro quadrado 

MAE – Mean Absolute Error - Erro Médio Absoluto 

MAPBIOMAS - Projeto de mapeamento anual do uso e cobertura do solo brasileiro 

MOD13A3 – Produto da missão MODIS que fornece o NDVI. 

MOD16A2 – Produto da missão MODIS que fornece a Evapotranspiração real a 

cada oito dias. 

MODIS - Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 

MRT - MODIS Reprojection Tool 

Mm – Milímetros 

mm.mês-1 – Milímetros por mês  

N.A. – Nível freático 

NASA - National Aeronautics and Space Administration 



NDVI - Normalized Difference Vegetation Index 

NRCS - Natural Resources Conservation Service 

P - Precipitação 

Qon
gw - contribuição lateral, escoamento subterrâneo da zona saturada 

r - Coeficiente de Correlação de Pearson  

R - Recarga subterrânea 

Roff - Escoamento superficial 

S - Potencial máximo de retenção 

SAG - Sistema Aquífero Guarani 

SCS - Soil Conservation Service 

SRTM - Shuttle Radar Topography Mission 

TMPA - TRMM Multisatellite Precipitation Analysis 

TMPA 3B43 – Produto da missão TRMM que fornece a precipitação acumulada em 

um mês 

TRMM - Tropical Rainfall Measuring Mission 

WTF - Water Table Fluctuation 

λ - Taxa de retenção inicial 

 

  



SUMÁRIO 

 
1 INTRODUÇÃO 12 

2 OBJETIVOS 14 

2.1 OBJETIVO GERAL 14 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 14 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 15 

3.1 SISTEMA AQUÍFERO GUARANI 15 

3.2 RECARGA 17 

3.3 BALANÇO HÍDRICO 18 

3.3.1 Precipitação 19 

3.3.2 Evapotranspiração 20 

3.3.3 Escoamento Superficial 22 

3.4 SENSORIAMENTO REMOTO 23 

3.5 DOWNSCALING 23 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 25 

4.1ÁREA DE ESTUDO 25 

4.1.1 Localização 25 

4.1.2 Relevo e clima 25 

4.1.3 Geologia e pedologia 27 

4.1.4 Uso e ocupação do solo 28 

4.2 ESTIMATIVA DA RECARGA 31 

4.3 DADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO 33 

4.3.1 Precipitação 33 

4.3.1.2 Downscaling estatístico 34 

4.3.2 Evapotranspiração real 36 

4.4 ESCOAMENTO SUPERFICIAL 37 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 40 

5.1 DOWNSCALING ESTATÍSTICO DO TMPA 3B43 40 



5.2 PRECIPITAÇÃO, EVAPOTRANSPIRAÇÃO E ESCOAMENTO SUPERFICIAL

 41 

5.3 ESTIMATIVA DA RECARGA SUBTERRÂNEA 50 

6 CONCLUSÕES 56 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 58 

 

 



12 

1 INTRODUÇÃO 

As tendências de aumento de consumo e de diminuição da disponibilidade de água 

impulsionam a discussão dos riscos à segurança hídrica (RODRIGUES et at, 2015). Em 

um contexto global, 80% da população está exposta à níveis altos de insegurança hídrica 

(VÖRÖSMARTY et at., 2010). No Brasil, a região Sudeste, sofreu com a falta de chuvas 

no ano de 2014, causando insegurança hídrica, gerando impactos a aproximadamente 20 

milhões de habitantes (RODRIGUES; GUPTA; MENDIONDO, 2014). Diante disso, deve-

se procurar maneiras de adequar o uso dos recursos hídricos frente a capacidade de 

manutenção dos mesmos, sem a geração de danos às fontes naturais. 

Os recursos hídricos subterrâneos são a principal fonte de água potável (não 

congelada) do planeta (SCANLON et al., 2005). Mundialmente, 40% da água destinada à 

irrigação é proveniente das águas subterrâneas (SIEBERT et al., 2010). Em muitas 

regiões, as águas subterrâneas têm sido bombeadas à taxas acima dos níveis 

sustentáveis (FAMIGLIETTI, 2004). Por exemplo, foi observado um rebaixamento de 70 

metros do nível das águas subterrâneas do Sistema Aquífero Guarani (SAG) no município 

paulista de Ribeirão Preto, Brasil, durante um período de 80 anos (SIGRH, 2012).  

A quantidade de água que pode ser retirada dos aquíferos, sem comprometer o 

seu volume, é determinada, principalmente, a partir da estimativa da recarga subterrânea 

(HAN et al., 2017). Assim, a estimativa das taxas de recarga ao longo do tempo é 

imperativa para a gestão de uso sustentável das águas subterrâneas (HEALY; COOK, 

2002; SCANLON et al., 2007; KIM; JACKSON, 2012, LUCAS; WENDLAND, 2016).  

A recarga sofre influência das variáveis climáticas, do tipo de solo e do uso e 

ocupação do solo (SCANLON; HEALY; COOK, 2002). Por exemplo, a diminuição da 

precipitação e o aumento da evapotranspiração, interferem na taxa com que a água infiltra 

no solo (NATKHIN et al, 2012; COELHO et al., 2017). Além disso, as características do 

solo, por exemplo, a porosidade e a condutividade hidráulica, influenciam na infiltração e 

na percolação de água através do solo, interferindo na recarga (GOUVÊA; WENDLAND, 

2011). O uso do solo é um dos fatores que mais impacta nas trocas de água entre a 

superfície terrestre e a atmosfera (HEALY, 2007). 

Os fatores (supracitados) que estão relacionados à recarga sofrem variações ao 

longo do espaço e do tempo. Dados de sensoriamento remoto surgem como alternativa 

para o monitoramento frequente e observação do comportamento (de variáveis climáticas, 

por exemplo) ao longo de grandes áreas. Além disso, atende regiões que não dispõem de 

equipamentos, corpo técnico e/ou recursos financeiros disponíveis. Dados de 
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sensoriamento remoto já foram utilizados para estimativas de recarga (KHALAF; 

DONOGHUE, 2012; LUCAS et al., 2015; COELHO et al., 2017).  

O estudo da recarga subterrânea tem sido um ponto quente para os pesquisadores 

da área de recursos hídricos (GONG; PAN; XU, 2012; SALAR; OTHMAN; HASAN, 2018; 

HERNÁNDEZ-MARÍN et al., 2018). Apesar da recarga ser uma das componentes mais 

importantes do balanço hídrico em estudos de disponibilidade hídrica subterrânea, é uma 

das menos entendidas (SCANLON et al., 2006; HEALY, 2010). Por exemplo, há pouca 

informação sobre a recarga nas áreas de afloramento do SAG (LUCAS; WENDLAND, 

2016). A maior parte dos trabalhos científicos publicados sobre recarga do SAG apresenta 

apenas estimativas em uma única área (64 km2) de afloramento do SAG (LUCAS et al., 

2015; MELO; CABRERA; WENDLAND, 2017). Muitas cidades, como Ribeirão Preto, São 

Carlos, Limeira e Piracicaba, situadas na região onde ocorre o afloramento do SAG no 

estado de São Paulo, utilizam, totalmente ou parcialmente, águas subterrâneas para a 

distribuição e consumo, irrigação e uso industrial. Por conta disso, destaca-se a grande 

importância socioeconômica do SAG na região. Entretanto, em grande parte da região há 

carência ou inexistência de dados de recarga subterrânea.  

Deste modo, visando aumentar a disponibilidade de dados acerca das variáveis 

hidrológicas, com destaque às estimativas de recarga, em busca de evitar a insegurança 

hídrica e, como consequência, a aparição cenários indesejados, este trabalho busca, por 

meio da utilização do sensoriamento remoto, estimar espacialmente a recarga 

subterrânea do Sistema Aquífero Guarani na sua área do afloramento do estado de São 

Paulo (13.960 km²). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste trabalho é estimar espacialmente a recarga subterrânea do 

Sistema Aquífero Guarani na sua área do afloramento do estado de São Paulo. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Realizar o downscaling da precipitação para escala espacial de 1 km2; 

● Estimar o escoamento superficial na escala espacial de 1 km2 dentro da 

área de estudo.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 SISTEMA AQUÍFERO GUARANI 

O Sistema Aquífero Guarani é um dos maiores aquíferos do mundo (~1.200.000 

km2) e o maior da América do Sul (LUCAS et al., 2015). O SAG se destaca como uma das 

mais importantes unidades hidroestratigráficas na Bacia do Paraná (GASTMANS; 

CHANG; HUTCHEON, 2010). Sua extensão é compreendida pelo Brasil, Argentina, 

Paraguai e Uruguai (GASTMANS; REIS; KIANG, 2012).  

As formações geológicas que constituem o SAG (Figura 1) são a Formação 

triássica Pirambóia e a Formação jurássica Botucatu (Quadro 1) (ARAÚJO; FRANÇA; 

POTTER, 1999). Camadas de rocha basáltica fraturada da Formação Serra Geral são 

responsáveis pelo confinamento das Formações Pirambóia e Botucatu. Nas camadas 

inferiores ao SAG há presença do aquitardo Passa Dois, formado por diversas rochas 

sedimentares permo-triássicas de baixa condutividade hidráulica (ARAÚJO; FRANÇA; 

POTTER, 1999; DAEE; LEBAC, 2013).  

 

Figura 1 - Representação em corte da estratigrafia do SAG. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

A Formação Pirambóia é formada por arenitos finos, regulares a bem ordenados, 

intercalados com camadas argilosas e argilo-siltosos a arenosos (GASTMANS; CHANG; 

HUTCHEON, 2010). A espessura das camadas da Formação Pirambóia variam de 25-

770m, com média de 139m (ARAÚJO; FRANÇA; POTTER, 1999). A Formação Botucatu 

é composta por arenitos eólicos finos, bem ordenados e muito finos, com estratificações 

cruzadas de média a grande espessura (GASTMANS; CHANG; HUTCHEON, 2010). A 
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espessura das camadas da Formação Botucatu variam entre 4 e 484 m, com média de 

138 m (ARAÚJO; FRANÇA; POTTER, 1999). 

 

Quadro 1 - Parâmetros hidrodinâmicos do SAG. Os valores únicos são médios e os intervalos estão 
apresentados como (valor mínimo a valor máximo). 

 
  

Localidade 
Formação 
Botucatu 

Formação 
Pirambóia 

Referência 

Condutividade 
Hidráulica (m.dia-1) 

Bacia do Paraná e          
Chaco-Paraná 

8,7 1,9 (Araújo; França; Potter, 1999) 

Estado de São 
Paulo 

3,5 (2 a 4) 2,5 (0,5 a 3) (Hirata et al., 2011) 

Porosidade 
(adimensional) 

Bacia do Paraná e          
Chaco-Paraná 

0,17 a 0,30 0,14 a 0,24 (Araújo; França; Potter, 1999) 

Estado de São 
Paulo 

0,25 (0,20 a 
0,40) 

0,15 (0,20 a 
0,30) 

(Hirata et al., 2011) 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

A recarga subterrânea a partir da precipitação ocorre nas áreas de afloramento do 

SAG (Figura 2). A conexão hidráulica entre as zonas saturada e não saturada permite que 

a água precipitada alcance o aquífero (LUCAS, 2012). 

 

Figura 2 – Áreas de afloramento do Sistema Aquífero Guarani no Brasil 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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3.2 RECARGA 

A recarga é caracterizada pela adição de água a um aquífero. Pode ocorrer a partir 

da infiltração da água da chuva, do corpo de água superficial (SCANLON et al., 2006) e 

do fluxo inter-aquíferos (HEALY, 2010). Infiltração é o movimento vertical da água da 

superfície à sub-superfície (SCANLON; HEALY; COOK, 2002), o que permite a recarga. 

Parte do volume de água que infiltra pode ser desviada para fora da área de estudo e 

contribuir para o fluxo dos rios ou ficar retido no solo (ALLEY et al., 2002). No entanto, o 

escoamento subsuperficial não será considerado neste trabalho. 

Toda alteração antrópica sob o meio ambiente pode interferir no processo de 

recarga (SCANLON et al., 2005; HAN et al., 2017). A alteração do uso do solo causa 

impactos nos recursos hídricos e variam em função da vegetação substituída e da 

vegetação que será implantada (SCANLON et al., 2007; ADANE; GATES, 2015). A 

transformação da área nativa em agrícola altera parâmetros chave que impactam a 

recarga como a porcentagem de cobertura vegetal e profundidade das raízes (SCANLON 

et al, 2005). 

O conhecimento das taxas de recarga possibilita a determinação do fluxo da água 

subterrânea e quantificar a extração sem a geração de danos futuros às fontes naturais. 

Diversos trabalhos foram propostos para avaliação da recarga em áreas pontuais do SAG 

(Quadro 2).  

 

Quadro 2 - Estudos publicados sobre a determinação da recarga do Sistema Aquífero Guarani. A utilização 
de períodos com dois anos diferentes demonstra a adoção do ano hidrológico. 

Local 
Ano juliano 

ou ano 
hidrológico 

Método 
Recarga anual  

(ano (mm)) 
Referência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bacia do 
Ribeirão da 
Onça - SP 

 
 
 
 
 
 
 

2005 

Variação da 
Superfície Livre 
- Water Table 

Fluctuation 

2005 (360) 
Wendland, Barreto e Gomes 

(2007)  

2004/2005 
até 

2010/2011 

Variação da 
Superfície Livre 
- Water Table 

Fluctuation 

2004-2005 (199), 
2005-2006 (80), 

2006-2007 (182), 
2007-2008 (209), 
2008-2009 (280), 
2009-2010 (142), 
2010-2011 (359) 

Lucas e Wendland (2016) 

2004/2005 
até 

2011/2012 

Variação da 
Superfície Livre 
- Water Table 

Fluctuation 

2004-2005 (358), 
2005-2006 (117), 
2006-2007 (480), 
2007-2008 (309), 
2008-2009 (236), 
2009-2010 (291), 
2010-2011 (562), 
2011-2012 (138) 

Lucas et al. (2015) 



18 

Local 
Ano juliano 

ou ano 
hidrológico 

Método 
Recarga anual  

(ano (mm)) 
Referência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bacia do 
Ribeirão da 
Onça - SP 

 

Balanço hídrico 
na zona não 

saturada 

2004-2005 (486), 
2005-2006 (161), 
2006-2007 (567), 
2007-2008 (383), 
2008-2009 (468), 
2009-2010 (463), 
2010-2011 (692), 
2011-2012 (531) 

Balanço hídrico 
na zona não 

saturada* 

2004-2005 (681), 
2005-2006 (469), 
2006-2007 (653), 
2007-2008 (160), 
2008-2009 (675), 
2009-2010 (618), 
2010-2011 (449), 
2011-2012 (594) 

2004/2005 
até 

2006/2007 

Balanço hídrico 
na zona 
saturada 

2004-2005 (461), 
2005-2006 (164), 
2006-2007 (656) 

Wendland, Gomes e Troegger 
(2015)  

2004/2005 
até 

2010/2011 

Balanço hídrico 
na zona não 

saturada 

2004-2005 (~340), 
2005-2006 (~100), 
2006-2007 (~490), 
2007-2008 (~240), 
2008-2009 (~220), 
2009-2010 (~260), 
2010-2011 (~570) Melo, Wendland e Guanabara 

(2015) 

Variação da 
Superfície Livre 
- Water Table 

Fluctuation 

2004-2005 (~335), 
2005-2006 (~110), 
2006-2007 (~450), 
2007-2008 (~290), 
2008-2009 (~190), 
2009-2010 (~300), 
2010-2011 (~540) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Determinar qual, dentre as várias técnicas produz as melhores estimativas de 

recarga não é uma tarefa simples. Muitos fatores, como a extensão, escala temporal e 

espacial e confiabilidade da estimativa, precisam ser considerados na escolha de um 

método para quantificar a recarga (SCANLON; HEALY; COOK, 2002). 

3.3 BALANÇO HÍDRICO  

O método do balanço hídrico é baseado no princípio da conservação de massa 

(DINGMAN, 2015). O balanço hídrico consiste no entendimento das componentes 

hidrológicas (como a precipitação, escoamento superficial e evapotranspiração) como 

entradas ou saídas através de um volume de controle, durante um determinado período 

de tempo (WENDLAND; BARRETO; GOMES, 2007). O método do balanço hídrico é a 

representação matemática do ciclo hidrológico para um volume de controle conhecido.  



19 

O volume de controle é uma porção arbitrária do espaço delimitada por superfícies 

imaginárias, chamadas de superfícies de controle. Para estabelecer o fluxo de massa, o 

volume de controle deve ser posicionado de forma que inclua as variáveis conhecidas 

como àquelas de interesse no estudo (SCHOBEIRI, 2010).  

No método do balanço hídrico a água que entra no volume de controle pode seguir 

três diferentes caminhos; retorna à atmosfera pela evapotranspiração, escoa para fora da 

região de interesse ou infiltra no solo e/ou na rocha (KHALAF; DONOGHUE, 2012). 

Assim, a estimativa da recarga é indireta (calculada por meio das demais variáveis 

consideradas) e residual (estabelecida pela diferença entre os termos).  

Justifica-se a utilização do método do balanço hídrico visto sua equação ser 

composta por componentes a serem medidas ou estimadas (LUCAS, 2012), sua maior 

vantagem (WENDLAND; BARRETO; GOMES, 2007). A maior desvantagem do método 

reside na incerteza associada à estimativa destas componentes (SCANLON; HEALY; 

COOK, 2002).  

Diversos trabalhos aplicaram o método do balanço hídrico para a estimativa da 

recarga em áreas de afloramento do SAG (LUCAS et al., 2015; MELO; CABRERA; 

WENDLAND, 2017) e para a observação do comportamento das componentes 

hidrológicas (OLIVEIRA et al., 2015).  

3.3.1 Precipitação 

Precipitação é representada por qualquer fenômeno de transferência de água da 

atmosfera para a superfície (chuva, granizo, neve). Quantificar eventos de precipitação é 

de grande importância para o adequado dimensionamento das obras hidráulicas, 

planejamento dos recursos e ocupação da malha urbana. Convencionalmente são obtidas 

medidas pontuais de precipitação por meio de instrumentos como pluviômetros de 

báscula e pluviógrafos. As pesquisas na área de recursos hídricos, usualmente, utilizam 

técnicas de geoestatística (krigagem e inverso da distância ao quadrado) e geométricas 

(polígonos de Thiessen) para especializar medidas pontuais de precipitação (BRUNNER 

et al., 2007).  

Os radares de solo também são instrumentos que medem a precipitação. Esses 

radares são utilizados com maior frequência para monitorar os máximos de precipitação 

(chuvas intensas) durante um intervalo fixo de tempo (IMMERZEEL, RUTTEL; 

DROOGERS, 2009). A vantagem da utilização dos radares é a possibilidade de captar a 

distribuição espacial da precipitação (DINGMAN, 2015). A interferência de barreiras 
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físicas (elevação no terreno e edificações) e a inexistência de longas séries temporais 

restringem a utilização de seus dados nas pesquisas sobre recursos hídricos. 

Satélites para a avaliação da quantidade e distribuição da precipitação são 

considerados a principal fonte de dados das chuvas para estudar grandes áreas. Dados 

de satélites para a precipitação demonstraram bons resultados (LUCAS et al., 2015; 

MELO et al., 2015; COELHO et al., 2017) quando comparados aos dados coletados em 

campo. Os satélites captam o comportamento regional, em curtos períodos e cobrem 

quase todo o mundo. Porém, apesar das grandes evoluções, oferece resolução espacial 

relativamente baixa, o que dificulta aplicações em microescala.  

O Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) foi uma missão espacial conjunta 

entre a National Aeronautics and Space Administration (NASA) e a Japan Aerospace 

Exploration Agency (JAXA). O objetivo dessa missão foi aumentar o conhecimento sobre 

o comportamento das chuvas e das condições meteorológicas. O TRMM possuía 

sensores ativos e passivos de radiação eletromagnética nos espectros visível, 

infravermelho inferior e micro-ondas (DINGMAN, 2015). As medições do satélite TRMM 

eram feitas com uma resolução espacial de 0,25° por 0,25° a cada 3 horas, entre 50°N 

até 50°S do planeta Terra (KIDD; HUFFMAN, 2011). A missão do TRMM terminou em 

abril de 2015 (17 anos de produção de dados) e foi substituída pelo satélite Global 

Precipitation Measurement (GPM). 

O produto 3B42V7 do TRMM Multisatellite Precipitation Analysis (TMPA) foi 

utilizado para calcular a recarga mensal e anual em uma área de afloramento do SAG. Os 

resultados foram comparados com valores de recarga estimados com dados coletados 

em campo (Coeficiente de Correlação de Pearson (r) igual a 0,93) (LUCAS et al., 2015). A 

qualidade do 3B42 Versões 6 e 7(V6/V7) foi avaliada para as regiões do Brasil por meio 

da comparação com valores de estações pluviométricas em escalas diárias e mensais, e 

demonstrou bons resultados no Sudeste, com predominância de erros sistemáticos 

(MELO et al., 2015). 

3.3.2 Evapotranspiração 

Evapotranspiração é a soma dos processos de evaporação a partir de corpos de 

água superficiais e do solo, e transpiração da vegetação (DINGMAN, 2015). A 

evapotranspiração representa a transferência de massa e energia na forma de radiação 

da superfície terrestre para a atmosfera (RUHOFF et al., 2012). A taxa com que este 

processo ocorre depende de vários fatores, como a temperatura da superfície terrestre, a 

pressão de vapor d’água do ar e a radiação solar (FITTS, 2015). 
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A evapotranspiração potencial (ETp) indica um valor máximo para a 

evapotranspiração de uma região com cobertura vegetal e pode ser calculada por apenas 

um parâmetro (temperatura) (THORNTHWAITE, 1948). No entanto, a ETp negligencia as 

características da vegetação. Para a avaliação da evapotranspiração de referência (ETo) 

(PENMAN, 1956), são considerados parâmetros da vegetação (resistência da cultura, 

resistência aerodinâmica e saldo de radiação). Uma das formas mais difundidas de 

calcular a ETo é por meio da equação de Penman-Monteith. As definições de ETp e ETo 

consideram que a cultura está em crescimento ativo (ausência de doenças), e não há 

restrições no suprimento de água. Diversas condições (percentual da área coberta pela 

vegetação, altura da cultura, coeficientes de cultura) podem variar, distanciando os 

valores estimados dos valores de evapotranspiração real (ET). 

A medição direta da evapotranspiração não é simples como a precipitação ou a 

vazão de rios, além de muito mais cara (DINGMAN, 2015). Tradicionalmente, é medida 

por instrumentos, como lisímetros. Atualmente, medidas diretas de evapotranspiração são 

fornecidas por torres de fluxo (eddy covariance) (RUHOFF et al., 2012). A desvantagem 

desses métodos é que fornecem apenas valores de evapotranspiração pontuais 

(determinada cultura, tipo de solo, clima) (HEALY, 2010). A dificuldade aumenta nas 

estimativas em escala global, devido à grande variação dos parâmetros (energia 

disponível, água disponível, cultura). Deste modo, o sensoriamento remoto é considerado, 

até o momento, a ferramenta mais adequada para fornecer a estimativa da 

evapotranspiração sobre grandes áreas (RUHOFF et al., 2013).  

O Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) é um dos sensores a 

bordo das missões Terra e Aqua da NASA e monitora os continentes, oceanos e a 

atmosfera (JUSTICE et al., 1998). Os produtos do MODIS são utilizados em vários ramos 

da ciência, como aplicações hidrológicas e ecológicas (RUHOFF et al., 2013).  

O MODIS é uma boa fonte de dados de fluxos de energia, como a 

evapotranspiração, para análises regionais (KHALAF; DONOGHUE, 2012). Os produtos 

da missão MODIS possuem distribuição espacial e resolução temporal variável. Os 

detalhes de cada produto utilizado constam na seção me Materiais e Métodos.  

O produto MOD16 (escala diária) apresentou boa adequação (subestimativa de 

0,11kg/m²/dia, Mean Absolute Error (MAE) = 0,33 kg/m²/dia) aos valores medidos por 46 

torres de fluxo em um cenário global (2000-2010) (MU; ZHAO; RUNNING, 2011). O 

mesmo aconteceu ao comparar o MOD16 com valores calculados por meio da equação 

de Penman-Monteith (MAE=0,21 mm.dia-1) em regiões com diferentes usos do solo ao 

longo do globo (RAOUFI; BEIGHLEY, 2017). O produto MOD16 (8 dias) foi comparado 
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com valores medidos no Cerrado (Bacia do Rio Grande – SP/MG) e apresentou 

coeficiente de correlação de Pearson (r) =0,78, Root Mean Squared Error (RMSE) = 

0,78mm e MAE=0,54mm (RUHOFF et al., 2013). 

3.3.3 Escoamento Superficial 

O escoamento superficial ocorre quando a água que chega à superfície não infiltra 

no solo e são formadas lâminas de empoçamento que passam a escoar pela superfície. O 

fenômeno do escoamento ocorre, por exemplo, quando precipitação excede a capacidade 

de infiltração do solo. A textura e as propriedades hidráulicas do solo, a declividade do 

terreno, o uso e ocupação do solo alteram a qualidade e quantidade do escoamento 

superficial em uma determinada da região (JAFARZADEH et al., 2018). Um dos mais 

difundidos métodos para estimar o escoamento superficial gerado por uma precipitação é 

o Curva número (CN) ou Soil Conservation Service (SCS) do Natural Resources 

Conservation Service (NRCS) (USDA, 2004b). Alguns autores consideraram a adoção 

deste método, para estimar valores característicos da cultura que influenciam o 

escoamento superficial (OLIVEIRA et al., 2016) e para estimativa de recarga (COELHO et 

al., 2017). 

Existem outros tipos de escoamento: de canal (precipitação ocorre em um canal 

como um rio, um córrego), subsuperficial (fluxo de água encontra camadas com menor 

condutividade hidráulica e escoa lateralmente abaixo da superfície) e o fluxo de base 

(ocorre quando há um fluxo que vem de um aquífero e é alimentado pela precipitação) 

(USDA, 2004b). Estes tipos de escoamentos acabam conectados com as principais 

motivações para estudar o escoamento superficial; gerenciamento e qualidade dos 

recursos hídricos, prevenções e consequências das enchentes (DINGMAN, 2015). Assim, 

encontram-se estudos referentes à previsão de enchentes (YU; NAKAKITA; JUNG, 2016), 

aos possíveis danos gerados pelo escoamento superficial (NOTARO et al., 2014) e ainda, 

quanto à modelagem do escoamento superficial e subsuperficial (MAHMOUD, 2014). 

Estudos de recarga aplicados em regiões áridas e semiáridas, muitas vezes, 

negligenciam o escoamento (BRUNNER et al., 2007; SZILÁGYI; KOVÁCS; JÓSZA, 2012; 

LUCAS et al., 2015). Alguns estudos consideraram o escoamento superficial para uma 

estimativa mais precisa da recarga (OLIVEIRA et al., 2014; MELO; WENDLAND; 

GUANABARA, 2015). O escoamento superficial será incorporado no balanço aplicado 

neste estudo pois pode haver locais do afloramento que o escoamento superficial pode 

ser significativo. 
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3.4 SENSORIAMENTO REMOTO 

Muitas regiões não têm condições financeiras para arcar com equipamentos ou 

corpo técnico, para a realização ou manutenção de pesquisas, logo impacta na 

disponibilidade de dados (BRUNNER et al., 2007; LUCAS et al., 2015). Nesse sentido, o 

sensoriamento remoto desponta como uma possível alternativa à falta ou inexistência de 

dados. As medições clássicas não atendem o requisito da espacialização, necessário aos 

estudos da recarga em grandes áreas (KHALAF; DONOGHUE, 2012). A espacialização 

dos dados, o curto intervalo de tempo, a continuidade e a ampla aquisição ao longo do 

globo podem ser consideradas como as vantagens do sensoriamento remoto.  

Dados de satélite foram empregados em pesquisas para estimativa de recarga e 

análise do comportamento dos recursos hídricos. Há autores que aplicaram esses dados 

na equação de balanço hídrico (COELHO et al., 2017; LUCAS et al., 2015) e autores que 

os usaram em trabalhos de modelagem de águas subterrâneas (BRUNNER et al., 2007). 

3.5 DOWNSCALING 

Para a utilização de dados com escalas grosseiras deve-se recorrer a técnicas de 

downscaling (refinamento de escala). A técnica, baseada na estatística, na matemática e 

na física (CARVALHO; LUCIO, 2010), é utilizada para melhorar a resolução espacial de 

produtos (BI et al., 2017). Consiste em relacionar dados regionais (topografia, tipos e usos 

do solo) com dados gerados com base em Modelos Globais (LIMA; ALVES, 2009). A 

maior quantidade de informações proporciona o ganho de qualidade na espacialização 

dos dados em grandes áreas. 

O aumento da qualidade destas informações reflete à toda a sociedade, haja vista 

que estas séries de dados são tomadas como diretrizes para as mais amplas decisões 

(CARVALHO; LUCIO, 2010). A técnica se mostra essencial para a compreensão das 

variáveis naturais, como as componentes hidrológicas (BI et al., 2017) e climáticas, suas 

mudanças ao longo do tempo, e a relação destas, com fatores externos (KELLER; 

MONACHE; ALESSANDRINI, 2017). 

A escolha das variáveis a correlacionar interfere no resultado final (WANG et al., 

2016). O resultado do downscaling está diretamente ligado à qualidade das 

predecessoras, as variáveis que se buscou relacionar (KELLER; MONACHE; 

ALESSANDRINI, 2017). Para bons resultados, é necessária a existência de forte relação 

entre os parâmetros envolvidos (BI et al., 2017).  



24 

Esta técnica é aplicada segundo dois diferentes tipos, o estatístico e o dinâmico. 

Devido à alta resolução dos produtos envolvidos, o downscaling dinâmico demanda 

grande esforço computacional (BI et al., 2017). Já o estatístico propõe a utilização de 

condições locais que possam refinar a variável de interesse (BI et al., 2017), ou seja, 

reside na correlação destes parâmetros. O downscaling estatístico permite a 

compreensão do comportamento do fenômeno estudado por meio da(s) variável(is) 

disponíveis e relevantes para a região. 

É difícil comparar os modelos, pois cada um apresenta vantagens e desvantagens 

distintas, a escolha reside mais na natureza dos dados disponíveis e nos objetivos do 

estudo (BI et al., 2017). Ambas técnicas já foram aplicadas à precipitação em diversas 

regiões (SCHOOF, 2013; SACHINDRA et al., 2014; ZOBEL et al., 2017).  

Os estudos atuais assumem que existe uma forte correlação entre a precipitação e 

a vegetação (CHEN et al., 2014). Deste modo, entende-se que tanto as diferentes 

culturas como os diferentes estágios de desenvolvimento das plantas estão relacionados 

à quantidade precipitada em uma dada região. O presente estudo irá utilizar as técnicas 

do downscaling estatístico para o refinamento da precipitação, de modo semelhante ao 

apresentado em outros trabalhos (IMMERZEEL; RUTTEN; DROOGERS, 2009; JIA et al., 

2011; DUAN; BASTIAANSSEN, 2013; FANG et al., 2013; CHEN et al., 2014). O produto 

final é uma estimativa da precipitação (DUAN; BASTIAANSSEN, 2013). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1ÁREA DE ESTUDO 

4.1.1 Localização 

A área de estudo é o afloramento do Sistema Aquífero Guarani (SAG) dentro do 

estado de São Paulo (Figura 3). O afloramento das Formações Botucatu e Pirambóia 

ocorre em cerca de 10% da área total do SAG (LUCAS; WENDLAND, 2016). A área de 

estudo (13.960 km²) ocupa aproximadamente 6% da área do estado de São Paulo 

(DAEE; LEBAC, 2013). 

 

Figura 3 - Afloramento do Sistema Aquífero Guarani dentro do estado de São Paulo. 

 

Fonte: Mapa hidrogeológico (DATUM WGS-84) da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). 

4.1.2 Relevo e clima 

O relevo da área de estudo possui grande amplitude de cotas altimétricas (mínimo 

de 388 e máximo de 1219 m). A maior parte da área de estudo (Figura 4), está inserida 

nas regiões de cotas baixas, principalmente na faixa compreendida entre 500 e 800 m.  
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Figura 4 - Mapa de hipsometria da área de afloramento do Sistema Aquífero Guarani dentro do estado de 
São Paulo. 

 

Fonte: Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) com resolução espacial de 30 metros. 

 

A região recebe cinco diferentes tipos de clima (Figura 5). Dois climas são 

predominantes na área de estudo, o Subtropical úmido com inverno seco e verão quente 

(Cwa) e o Subtropical úmido sem estação seca com verão quente (Cfa). A região do clima 

Subtropical úmido sem estação seca com verão quente (Cfa) possui altitudes menores 

que o Subtropical úmido com inverno seco e verão quente (Cwa). 
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Figura 5 - Climatologia nas áreas de afloramento do SAG no estado de São Paulo. Tropical com inverno 
seco (Aw), Subtropical úmido sem estação seca com verão quente (Cfa), Subtropical úmido sem estação 

seca com verão temperado (Cfb), Subtropical úmido com inverno seco e verão quente (Cwa) e Subtropical 
úmido com inverno seco e verão temperado, de acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger. 

 

Fonte: Alvares et al. (2013).  

As áreas com altitude mais elevada coincidem com as do clima Subtropical úmido 

com inverno seco e verão temperado (Cwb).  

4.1.3 Pedologia 

A área de estudo apresenta diferentes tipos de solos com predominância (cerca de 

75% da área total) de Latossolos, Neossolos e Argissolos (Figura 6). Poucas manchas de 

Cambissolos, Chernossolos, Gleissolos, Luvissolos, Nitossolos, Organossolos e 
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Planossolos ocorrem na área. Os solos da área em estudo, são, na maioria, bem 

drenados. Ao Sul, há uma grande área com solo argiloso e outras poucas áreas com solo 

rico em matéria orgânica. O mapa foi confeccionado na escala de 1:250.000. 

 

Figura 6 – Mapa de pedologia da área de afloramento do Sistema Aquífero Guarani dentro do estado de 

São Paulo. Legenda baseada nas cores do sistema brasileiro de classificação dos solos (EMBRAPA, 2006). 

 

Fonte: Instituto Florestal de São Paulo (2017). 

4.1.4 Uso e ocupação do solo 

A área de estudo está imersa nos domínios de dois Biomas: principalmente o 

Cerrado e algumas áreas de Mata Atlântica. O Cerrado é um dos mais importantes 

Biomas brasileiros (o segundo maior na América do Sul) porque desempenha um papel 
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central na dinâmica dos recursos hídricos ao abastecer as maiores bacias hidrográficas 

do Brasil (OLIVEIRA et al., 2014). A vegetação de Cerrado presente na área de estudo 

tem sido substituída por culturas agrícolas nas últimas décadas (SPERA et al., 2016; 

LUCAS; WENDLAND, 2016).  

Diante da necessidade de conhecimento da cobertura vegetal, foram utilizados 

mapas de uso e ocupação do solo na escala anual (Figura 7). Os dados foram obtidos por 

meio da coleção 2 do projeto MAPBIOMAS, que conta com classificação de imagens de 

satélite, mapeamento e visita para conferência. Para cada ano foi utilizado um mapa de 

uso do solo de modo a acompanhar as alterações realizadas na área ao longo do período 

de estudo. O mapa de uso representa o uso predominante a qual foi destinada a área no 

ano de referência. Os usos são classificados e agrupados em classes (Quadro 3), por fim, 

o mapa é disponibilizado com resolução espacial de 30 metros.  

Figura 7 – Uso e ocupação do solo para o ano de 2014. Legenda: 3 (Floresta Densa), 4 (Floresta Aberta), 9 
(Silvicultura), 10 (Formações Não Naturais Florestais), 11 (Áreas Úmidas Não Florestais), 12 (Vegetação 
Campestre (Campos), 19 (Culturas Anuais), 20 (Culturas Semi-Perene (Cana-de-açúcar)), 21 (Agricultura 

ou pastagem), 22 (Áreas Não Vegetadas), 24 (Infraestrutura Urbana), 25 (Outras áreas não vegetadas), 26 
(Corpos d’água) e 27 (Não Observado). Os valores de 3 a 27 estão contidos no Cerrado. Os usos 

pertencentes ao Bioma da Mata Atlântica seguem a mesma legenda, apenas foi adicionado 100 ao valor 
original para a diferenciação. 

 

Fonte: MAPBIOMAS (2017). 
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Quadro 3 – Classificação do uso do solo para cada Bioma. Subtemas em branco (-) não possuem 
classificação no determinado nível. 

Bioma e 
temas  

Subtema ou 
Subbioma 1 

Subtema ou 
Subbioma 2 

Subtema 
ou 

Subbioma 
3 

Descrição  

Cerrado 

Floresta 
Formações 
Florestais 
Naturais 

Floresta 
Densa 

Tipos de vegetação com predominância 
de espécies arbóreas, com formação de 
dossel contínuo (Mata Ciliar, Mata de 
Galeria, Mata Seca e Cerradão) 
(RIBEIRO; WALTER, 2008).  

Floresta 
Aberta 

Formações savânicas com estratos 
arbóreo e arbustivo herbáceos definidos 
[Cerrado Sentido Restrito (Cerrado 
denso, Cerrado típico, Cerrado ralo e 
Cerrado rupestre) e Parque de Cerrado]. 

Formações 
Naturais não 

Florestais 

Vegetação 
Campestre 

- 

Formações campestres com 
predominância de estrato arbustivo 
herbáceo (campo sujo, campo limpo e 
campo rupestre). 

Mata 
Atlântica 

Floresta 
Formações 
Florestais 
Naturais  

Floresta 
Densa  

Floresta Ombrófila Densa, Aberta e 
Mista e Floresta Estacional Semi-
decidual e Formação Pioneira Arbórea. 

Floresta 
Aberta  

Formação Estacional Decidual, 
Savanas, Savanas-Estépicas 
Florestadas e Arborizadas. 

Formações 
Naturais não 

Florestais 

Vegetação 
Campestre 

- 
Savanas e Savanas-Estépicas Parque e 
Gramíneo-Lenhosa, Estepe e Pioneiras 
Arbustivas e Herbáceas  

Áreas Úmidas 
Naturais Não 

Florestais 
- 

Áreas úmidas de planície, sujeitas a 
inundações periódicas ou permanentes, 
localizadas ao longo dos cursos de água 
e em áreas de depressões que 
acumulam água e marismas. 

Temas 
transversais 

Agropecuária 

Agricultura 

Agricultura 
Anual 

Cultivos anuais de grande escala (ex. 
soja, milho, algodão), culturas anuais de 
pequena escala tendem a não ser 
capturadas nesta coleção. 

Agricultura 
Semi-

Perene  
Cultivo de cana de açúcar.  

Mosaico 
de 

Cultivos  

Áreas identificadas como de cultivo 
agrícola, mas sem especificação de tipo 
de cultivo. 

Pastagens 

Pastagens 
em 

Campos 
Naturais 

Áreas de campos naturais com atividade 
pecuária. 
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Bioma e 
temas  

Subtema ou 
Subbioma 1 

Subtema ou 
Subbioma 2 

Subtema 
ou 

Subbioma 
3 

Descrição  

Outras 
Pastagens 

Áreas de pastagens, naturais ou 
plantadas, vinculadas a atividade 
agropecuária. 

Florestas Silvicultura 
Floresta 
Plantada 

Espécies arbóreas plantadas para fins 
comerciais (ex. eucalipto, pinus, 
araucária). 

Áreas Não 
Vegetadas  

Infraestrutura 
Urbana  

- 

Áreas urbanizadas com predomínio de 
superfícies não vegetadas há mais de 5 
anos incluindo estradas, vias e 
construções. 

Corpos hídricos  - - 
Rios, lagos, represas, reservatórios e 
outros corpos d'água. 

Fonte: Projeto de Mapeamento Anual do Uso e Cobertura do solo brasileiro (MAPBIOMAS, 2017). 

4.2 ESTIMATIVA DA RECARGA 

A recarga subterrânea foi estimada por meio do método do balanço hídrico. O 

volume de controle (Figura 8) foi estabelecido desde a atmosfera, passando pela zona 

não saturada, até o início da zona saturada, sobre toda a região de afloramento paulista 

do SAG. A equação do balanço hídrico (Equação 1) (HEALY, 2010) baseia-se em uma 

coluna de solo que se estende desde a superfície do solo até o nível freático do aquífero. 

O balanço hídrico foi realizado na escala mensal entre os anos de 2001 e 2014.  

 
 𝑅 = 𝑃 − 𝐸𝑇 − 𝑅𝑜𝑓𝑓 − ∆S (1) 

 

Onde, precipitação (P), evapotranspiração real (ET), escoamento superficial (Roff), 

recarga (R) e a variação do armazenamento de água (∆S). 

Figura 8 – Delimitação do volume de controle. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Não foi considerado o escoamento subterrâneo (zona saturada) proveniente de 

outras áreas fora do volume de controle (Equação 2). A evapotranspiração real representa 

o acúmulo do processo de evapotranspiração na superfície (ETsw) e zona não saturada 

(ETuz) (Equação 3). Como hipótese simplificadora foi assumido que não há variação do 

armazenamento de água dentro do volume de controle (HEALY, 2010) (Equação 4).  

 
 𝑄𝑜𝑛

𝑔𝑤
= 0 (2) 

 
 𝐸𝑇𝑠𝑤 + 𝐸𝑇𝑢𝑧 = 𝐸𝑇 (3) 

 
 ∆S𝑠𝑤 + ∆S𝑢𝑧 =  ∆S = 0 (4) 

  

Onde, Qon
gw é a contribuição lateral, escoamento subterrâneo na zona saturada, 

∆Ssw é a variação do armazenamento de água superficial e ∆Suz é a variação do 

armazenamento de água.na zona não saturada do solo. 

Os dados foram exportados para o software estatístico R para a aplicação do 

balanço hídrico. As componentes do balanço hídrico foram estimadas como lâminas 

médias mensais, deste modo os valores de recarga foram estimados como lâminas 

(mm.mês-1). A condição para a operação era a existência de todas as variáveis. Em 

qualquer caso de ausência de uma variável a recarga foi igualada à zero. 

Figura 9 - Estrutura (framework) do estudo. TRMM é uma missão da NASA que fornece dados de 
precipitação, sendo TMPA 3B43 o produto utilizado. MODIS é uma missão da NASA, que fornece, 
respectivamente, um índice vegetal e a evapotranspiração real por meio dos produtos MOD13A3 e 

MOD16A2. SCS é um método para a estimativa de escoamento natural. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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4.3 DADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO 

4.3.1 Precipitação 

Foram utilizados como dados de precipitação o produto TMPA 3B43V7 do satélite 

TRMM, disponibilizado pelo Goddard Earth Sciences Data and Information Services 

Center (GES DISC) da NASA. O TMPA 3B43V7 fornece a precipitação mensal com 

resolução espacial de 0,25º por 0,25º, baseado na projeção cartográfica equidistante e o 

DATUM WGS 84. O produto fornece a intensidade mensal de precipitação (mm/h). Por 

isso, o período de referência (horas/mês) foi avaliado para a composição da lâmina 

precipitada acumulada em um mês (mm.mês-1).  

Da missão MODIS (MODerate resolution Imaging Spectroradiometer) utilizou-se o 

produto MOD13A3. O MOD13A3 disponibiliza índices vegetativos, dentre eles, contém a 

informação do Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). O produto MOD13A3 

utiliza a projeção Sinusoidal e DATUM baseado em um esferóide sinusoidal. A resolução 

espacial é de 1 Km2 e possui resolução temporal mensal. 

O NDVI é um índice vegetativo, isto é, uma resposta em relação ao comprimento 

de onda refletido pela vegetação da superfície terrestre. O NDVI na escala mensal foi 

utilizado para realizar o downscaling da precipitação. O cálculo do NDVI é elaborado com 

base na diferença entre as refletâncias das bandas vermelho (RED) (entre 0,63 e 0,76 

μm) e infravermelho próximo (NIR) (entre 0,80 e 1,50 μm) (Equação 5). 

 
 𝑁𝐷𝑉𝐼 =  

(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷)
 

(5) 

 
O NDVI é adimensional e varia entre -1 e 1. Quanto mais próximo do valor 1, maior 

indício de presença de vegetação, e quanto mais próximo do -1, m, maior indício de 

presença de solos sem vegetação ou corpos d’água superficiais. 

O Downscaling da precipitação tem como base a hipótese de que existem fortes 

relações entre as estimativas de precipitação e variáveis ambientais, como a vegetação 

ou a topografia (CHEN et al., 2014). O NDVI já foi amplamente empregado para a 

realização do Downscaling, fornecendo bons resultados quando comparados com as 

medidas realizadas por meio de instrumentação (CHEN et al., 2014; DUAN; 

BASTIAANSSEN, 2013; FANG et al., 2013). 

Como os produtos TMPA 3B43 e MOD13A3 são disponibilizados em projeção 

cartográfica e DATUM, foi necessário adequar as imagens. Utilizou-se como padrão os 

dados do TMPA 3B43 (projeção cilíndrica equidistante e WGS-84). A projeção 
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cartográfica e o DATUM das imagens do sensor MODIS foram transformados pelo 

software MODIS Reprojection Tool (MRT) 

(https://lpdaac.usgs.gov/tools/modis_reprojection_tool) da NASA. 

4.3.1.2 Downscaling estatístico 

O downscaling estatístico foi realizado a partir da relação entre o produto de 

precipitação TMPA 3B43V7 e o produto de índice de vegetação (NDVI) MOD13A3 (CHEN 

et al., 2014; DUAN; BASTIAANSSEN, 2013; FANG et al., 2013). A resolução espacial 

desses dois produtos não é a mesma e, por isso, foi realiza a média dos Pixels do produto 

MOD13A3 (Pixel Average) (Figura 10) usando o software ArcGIS. Assim, a resolução 

espacial do produto MOD13A3 foi alterada para a mesma resolução espacial do produto 

TMPA 3B43V7 (0,25° por 0,25), totalizando 28 pixels para a área de estudo. 

 

Figura 10 - Pixel Average. Média dos Pixels, de modo a alterar a resolução (1 km por 1 km) para (~27 km 
por ~27 km) (a) representa o produto MOD13A3 na resolução original e (b) ilustra o produto final do 

processo do Pixel Average. O NDVI é adimensional.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Após o processo do Pixel Average, os produtos foram novamente recortados (Clip) 

para a manutenção do mesmo número de dados do TMPA 3B43 e do MOD13A3. Em 

seguida, os valores dos dois produtos foram plotados em um gráfico de dispersão e 
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realizado um ajuste matemático para obtenção de uma equação que relacione os valores 

de precipitação com os valores de índice de vegetação, por isso, f(NDVI) (Figura 11). 

O ajuste da equação aos valores dos produtos TMPA 3B43V7 e MOD13A3 foi 

realizado usando o método não linear dos mínimos quadrados. O método iterativo de 

ajuste dos parâmetros da equação foi o de Gauss-Newton, com critério de convergência s 

minimização dos desvios (Figura 11). 

 

Figura 11 - Aproximação exponencial por meio do fitModel (software R). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O método do Downscaling já incorpora uma etapa para melhorar o ajuste da 

estimativa, de modo a considerar as sub e superestimativas (Figura 11). Assim, 

considerou-se as “diferenças” existentes entre os valores do MOD13A3(0.25° por 0.25°) 

aplicados na equação aos valores originais do TMPA 3B43V7 (DUAN; BASTIAANSSEN, 

2013) (Equação 6). 

 
 Diferença = f(NDVI(MOD13A3(0.25° por 0.25°))) − TMPA 3B43 (6) 
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A diferença foi estabelecida, pela diminuição dos valores do produto TMPA 3B43V7 

nos valores calculados, de maneira que o sinal facilitou a compreensão dos pontos onde 

ocorreu super e subestimativa. Os valores desta diferença foram interpolados, por meio 

da Ponderação do Inverso da Distância (IDW). A interpolação foi realizada para 

considerar esta diferença na estimativa da Precipitação predita (Equação 7). Deste modo, 

os valores das “diferenças” acabam compensando os desvios existentes no ajuste da 

equação. Foram aplicados os valores originais do MOD13A3(1 km por 1 km) na equação 

ajustada. Como resposta, estima a precipitação (mm.mês-1) em função dos valores do 

MOD13A3(1 km por 1 km). 

 
 Precipitação predita = f(NDVI(MOD13A3(1km por 1km))) − Diferença (1km por 1km) (7) 

 

Posteriormente, foi avaliado o resultado do Downscaling (precipitação predita) 

comparando-os com os valores originais do TMPA 3B43. Para isso, foi realizado a média 

dos pixels e realizada a correlação. O gráfico de correlação está apresentado na seção 5 - 

Resultados e discussão. 

4.3.2 Evapotranspiração real 

A evapotranspiração real foi obtida a partir do produto MOD16A2 da missão 

MODIS, da NASA. Como padrão, os produtos da missão MODIS utilizam a projeção 

Sinusoidal e DATUM baseado em um esferóide sinusoidal. A projeção foi alterada, para 

coincidir com os demais, por meio do software MRT. A resolução espacial do MOD16A2 é 

maior que a do TMPA 3B43 e do MOD13A3, 500 m por 500 m, assim como a resolução 

temporal, 8 dias.  

O produto MOD16A2 foi acumulado mensalmente, observando o número de dias 

do mês em questão (28, 29, 30 ou 31 dias). Como o produto utilizado é fornecido a cada 

oito dias, em alguns períodos o produto ficou dividido entre dois meses, iniciando em um 

mês e terminando no próximo mês. Para estes casos, utilizou-se o valor médio dos oito 

dias (o produto foi dividido por oito) e multiplicado pelo número de dias contido naquele 

período. Em seguida, foi realizado o Pixel Average usando o software ArcGIS para alterar 

a resolução do produto MOD16A2 (500 m por 500 m) para a mesma resolução do produto 

TMPA 3B43V7 (1km por 1km).  

O MOD16A2 não realiza o cálculo da ET para algumas áreas, por exemplo: regiões 

sem, ou com pouca, vegetação, banhados, corpos hídricos, áreas urbanas. Para todos 
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estes casos, os valores de evapotranspiração foram igualados a zero (desconsiderou-se a 

ET).  

4.4 ESCOAMENTO SUPERFICIAL 

O escoamento superficial foi estimado por meio da aplicação do método Curva 

número (CN), que se baseia em um balanço hídrico (Equação 8). 

 
 𝑅𝑜𝑓𝑓 = P −  𝐼𝑎 − 𝐹 (8) 

 
Onde, Ia é a abstração inicial (mm) e F é a quantidade de água retida no solo 

(mm). A abstração inicial consiste principalmente em intercepção pela vegetação. Uma 

das premissas do método é que a proporção entre a retenção de água e o potencial de 

retenção de água no solo é igual a proporção entre escoamento superficial e o 

escoamento superficial potencial (USDA, 1986; YU, 1998). 

 𝑅𝑜𝑓𝑓

𝑃 − 𝐼𝑎
=

F

𝑆
 

(9) 

 

Onde, S é o potencial máximo de retenção (mm) e λ a taxa de retenção inicial 

(adimensional), igual a 0,2 (USDA, 2004b). A combinação das Equações 8, 9 e 10, resulta 

na estimativa do escoamento superficial (Equação 11). 

 

 
O potencial máximo de retenção de água no solo é dependente do tipo de solo e da 

cobertura sobre o mesmo. Assim, o parâmetro CN relaciona o tipo e o uso do solo por 

meio da Equação 12 (HAWKINS, 1993): 

 
 S =  

25400

CN
− 254 

(12) 

 
O CN reúne as principais características de produção de escoamento de uma bacia 

hidrográfica (tipo, uso e grupo hidrológico do solo e Condição de Umidade Antecedente - 

CUA) (MISHRA; SINGH; SINGH, 2018). As CUA são divididas em três classes: I condição 

seca, II umidade ideal, III condição molhada, quase saturados (SARTORI; LOBARDI 

NETO; GENOVEZ, 2005b). A condição II de umidade antecedente foi utilizada neste 

trabalho. Os solos estão relacionados aos Grupos Hidrológicos A, B, C e D (Quadro 4).  

 

 𝐼𝑎  =  λ𝑆 (10) 

 
𝑅𝑜𝑓𝑓 =

(𝑃 − 𝐼𝑎)²

(𝑃 − 𝐼𝑎)  +  𝑆
 

(11) 
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Quadro 4 – Grupos hidrológicos para os solos do Estado de São Paulo. 

Grupo 
Hidrológico 

Solos 

A 
Latossolo amarelo, Latossolo vermelho amarelo, Latossolo vermelho, ambos de textura 
argilosa ou muito argilosa e com alta macroporosidade; Latossolo amarelo e Latossolo 
vermelho amarelo, ambos de textura média, mas com horizonte superficial não arenoso. 

B 

Latossolo amarelo e Latossolo vermelho amarelo, ambos de textura média, mas com 
horizonte superficial de textura arenosa; Latossolo bruno; Nitosssolo vermelho; Neossolo 
quartzarênico; Argissolo vermelho ou vermelho amarelo de textura arenosa/média, 
média/argilosa, argilosa/argilosa ou argilosa/muito argilosa que não apresentam mudança 
textural abrupta. 

C 

Argissolo pouco profundo, mas não apresentando mudança textural abrupta ou Argissolo 
vermelho, Argissolo vermelho amarelo e Argissolo amarelo, ambos profundos e apresentando 
mudança textural abrupta; CAMBISSOLO de textura média e Cambissolo háplico ou húmico, 
mas com características físicas semelhantes aos Latossolos; Espodossolo ferrocárbico; 
Neossolo flúvico. 

D 

Neossolo litólico; Organossolo, Gleissolo; Chernossolo; Planossolo, Vertissolo, Alissolo, 
Luvissolo, Plintossolo, Solos de mangue, Afloramentos de rocha, demais Cambissolos que 
não se enquadram no Grupo C; Argissolo vermelho amarelo e Argissolo Amarelo, ambos 
pouco profundos e associados à mudança textural abrupta. 

Fonte: Sartori; Lombardi Neto; Genovez, (2005a). 

O mapa de grupos hidrológicos (Figura 12) foi confeccionado com base nos tipos 

de solo (Figura 6) e nos grupos hidrológicos (Quadro 4). 

Figura 12 – Grupo hidrológico dos solos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Foram utilizados diferentes valores de CN, conforme o uso do solo (Figura 7) e o 

grupo hidrológico do solo (Figura 12), demonstrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Valores de CN. Os valores de CN variam de 0 a 100. Valores mais próximos de 0 indicam que há 
grande infiltração. Conforme os valores aumentam, entende-se que há menor infiltração e, como 

consequência, maior escoamento superficial. 

 
Uso do solo A B C D 

 

 
Floresta densa 30 55 70 77 

 

 
Floresta aberta 45 66 77 83 

 

 
Silvicultura 43 65 76 83 

 

 
Formações naturais não florestais 35 56 70 77 

 

 
Vegetação campestre (campos) 30 58 71 78 

 

 
Pastagem 49 69 79 84 

 

 
Pastagem em campos naturais 39 61 74 80 

 

 
Culturas anuais 67 78 85 89 

 

 
Culturas semi-perene (cana-de-açúcar) 65 75 82 86 

 

 
Agricultura ou pastagem 51 67 76 80 

 

 
Áreas não vegetadas 77 86 91 94 

 

 
Infraestrutura urbana 98 98 98 98 

 

 
Corpos hídricos superficiais 0 0 0 0 

 

 
Não observado 255 255 255 255 

 

 
Fonte: USDA (2004a). 

 

Os usos do solo foram disponibilizados em escala espacial de cada trinta metros. O 

tipo de solo foi adequado em imagem, mantendo os mesmos trinta metros, o que permitiu 

a comparação entre eles. Para a realização do balanço hídrico, foi adotado o período 

hidrológico (início em outubro e término em setembro), deste modo, para cada ano 

hidrológico foram considerados dois mapas de uso do solo, isto é, um para cada ano 

juliano. O mapa de CN foi calculado com base na correlação destas informações. A 

resolução espacial dos valores de CN foi alterada por um processo de Pixel Average 

(Figura 10), o que permitiu a estimativa do escoamento superficial na mesma resolução (1 

km²) dos demais produtos de sensoriamento remoto. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 DOWNSCALING ESTATÍSTICO DO TMPA 3B43 

A estimativa da precipitação (1 km por 1 km) (Figura 13) foi possibilitada pela 

equação matemática proposta pela relação entre os produtos TMPA 3B43 e MOD13A3 

(0,25º por 0,25º) (Figura 11), os valores do MOD13A3 e do raster de diferenças. 

 
Figura 13 – (a) Comparação dos valores originais (TMPA 3B43) e (b) dos valores estimados pelo 

Downscaling. A intensidade de chuva varia na escala: vermelho (menor precipitação) até azul (maior 

precipitação). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Apesar dos coeficientes indicarem boa correlação, os valores apresentam 

tendência de superestimativa dos valores preditos (a maioria dos valores está acima da 

reta de correlação linear). Para melhores resultados no Downscaling, poderiam ser 

incorporadas outras informações como umidade, temperatura, pressão, velocidade e 

direção do vento, altitude.  
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Figura 14 - Correlação TMPA 3B43 x Precipitação predita. A reta vermelha demonstra a relação linear. O 
valor encontrado pelo coeficiente de correlação indica o grau de correlação forte entre as variáveis. O 

coeficiente de determinação indica que quase 18% da variação da precipitação não pode ser descrita pelo 
Downscaling. Esta relação indica que, possivelmente, existem outros fatores importantes que não foram 

considerados.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

5.2 PRECIPITAÇÃO, EVAPOTRANSPIRAÇÃO E ESCOAMENTO SUPERFICIAL 

Todas as componentes apresentam grande variação ao longo da área em estudo 

(Figura 15). Cada componente tem seu próprio comportamento ao longo da área. Porém, 

é possível relacionar as variações encontradas nas diversas componentes. Por exemplo, 

as áreas onde há maiores lâminas médias precipitadas, há maiores médias de 

evapotranspiração e de escoamento superficial.  
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Figura 15 – Precipitação, evapotranspiração e escoamento superficial médios dentro da área. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).
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O comportamento das condições climáticas (Tabela 2), demonstram que a região 

tem estações climáticas bem caracterizadas, com as maiores lâminas precipitadas 

durante o verão e lâminas menores no período do inverno. A precipitação média mensal 

histórica foi maior no mês de janeiro com 334 mm e o mês de agosto foi o mais seco com 

média de 52 mm no período estudado, o que coincide com os resultados de outros 

estudos (LUCAS; WENDLAND, 2016). Isto está relacionado com a adequação do TMPA 

3B43 na área de estudo (MELO et al., 2015). O resultado indica que o processo de 

Downscaling não alterou o comportamento natural da distribuição da precipitação. 

 

Tabela 2 - Média mensal histórica (entre outubro de 2001 a setembro de 2014) das componentes do 
balanço hídrico. Valores em mm.mês-1. 

 Mês Precipitação (mm) 
Evapotranspiração 

(mm) 
Escoamento 

Superficial (mm) 

Outubro 140 62 57 

Novembro 194 67 94 

Dezembro 277 63 159 

Janeiro 334 61 211 

Fevereiro 228 79 123 

Março 187 92 92 

Abril 111 86 43 

Maio 88 66 30 

Junho 66 50 23 

Julho 61 46 19 

Agosto 52 49 16 

Setembro 82 49 26 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Por causa da predominância de solos bem drenados (classificação hidrológica tipo 

“A” e tipo “B”; ver Figura 12) na área de estudo não eram esperados valores altos de 

escoamento superficial (média mensal histórica de dezembro e janeiro, respectivamente, 

159 mm e 211 mm). Em média, o escoamento superficial representou 41% da 

precipitação mensal. Os meses de máximo e mínimo escoamento superficial foram os de 

janeiro e de agosto, com 211 mm e 16 mm, respectivamente. Este resultado pode ser 

explicado pelo método adotado, uma vez que o escoamento superficial é função da 

precipitação. A adoção do método SCS, na escala mensal, contribuiu para a 

superestimativa dos valores de escoamento superficial, visto que a lâmina d’água 

precipitada ao longo do mês é considerada como um único evento. Melhores resultados 

podem ser alcançados ao adotar cada evento de chuva, ou, ainda, os valores diários e 

aplicar no SCS e, somente depois acumular mensalmente os resultados de escoamento 
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superficial. Além disso, melhores resultados podem ser alcançados ao corrigir os valores 

para as condições de umidade antecedente adequadas.  

O mês com maior média histórica de evapotranspiração real foi o mês de março 

(92 mm). O mês de julho apresentou os menores valores de ET, com média histórica igual 

a 46 mm. Foi possível observar aumento dos valores médios de evapotranspiração entre 

os meses de fevereiro, março e abril. A agricultura, principal atividade econômica da 

região (MAPBIOMAS, 2017), pode estar relacionada com esta variação. A diminuição da 

ET nos meses de julho, agosto e setembro, também pode ser influenciada pela 

diminuição da precipitação. O alto crescimento nas taxas de ET, em relação à média, nos 

meses de fevereiro (15 mm), março (28 mm) e abril (22 mm) e a diminuição nos meses de 

julho (18 mm), agosto (15 mm) e setembro (15 mm) refletem o comportamento da 

atividade e o desenvolvimento das culturas. O uso do solo é um dos fatores que mais 

impacta nas trocas de água entre a superfície terrestre e a atmosfera (HEALY, 2007). A 

vegetação nativa (Cerrado) presente nas áreas de afloramento do SAG tem sido 

substituída para o plantio de culturas agrícolas (LUCAS; WENDLAND, 2016; SPERA et 

al., 2016). A alteração de pastagem por cana-de-açúcar no Cerrado aumenta a ET 

(LOARIE et al., 2011). O desmatamento, por outro lado, causa a diminuição dos valores 

da ET em escala local (OLIVEIRA et al., 2014).  

Os resultados mensais foram acumulados anualmente para comparação com a 

literatura (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Acumulado anual das demais componentes do balanço hídrico. Valores em mm. 

Período hidrológico Precipitação (mm) 
Evapotranspiração 

(mm) 
Escoamento 

Superficial (mm) 

2001 - 2002 1814 727 897 

2002 - 2003 1692 736 852 

2003 - 2004 1798 700 874 

2004 - 2005 1858 773 927 

2005 - 2006 1716 742 844 

2006 - 2007 2029 738 1076 

2007 - 2008 1649 765 763 

2008 - 2009 2031 807 992 

2009 - 2010 1986 761 1032 

2010 - 2011 1883 772 971 

2011 - 2012 1928 858 913 

2012 - 2013 1885 789 895 

2013 - 2014 1397 831 568 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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As estimativas anuais indicam precipitação média histórica de 1821 mm. O ano 

hidrológico de 2008-2009 corresponde ao período mais chuvoso (2031mm) enquanto o 

ano hidrológico de 2013-2014 o mais seco (1397 mm). O último período hidrológico sofreu 

com a diminuição nos índices pluviométricos por conta do período compreendido entre 

fevereiro e novembro de 2014 (MELO et al., 2016). 

Foi possível observar a tendência de crescimento dos valores de 

evapotranspiração (Figura 16). Evidencia esta afirmação a comparação entre a média dos 

seis primeiros (2001-2002 a 2006-2007) e seis últimos (2008-2009 a 2013-2014) anos, 

respectivamente 736 mm e 803 mm. Como não há auto-correlação total e parcial (Figura 

17), a série temporal foi analisada por meio do Método de Mann-Kendall. Com base nos 

resultados encontrados, rejeita-se a hipótese que não há tendência, para um nível de 

significância de 5% (tau = 0,564, p-valor bicaudal = 0,008706). A tendência de 

crescimento dos valores é de 8,5 mm ao ano (Sen’s Slope). O uso do solo pode contribuir 

com o aumento da ET. O aumento da classe floresta (culturas de grande porte), 

representa, principalmente, o grande investimento na área da Silvicultura (cultivo de 

Pinus, Eucalipto, Florestas Agropecuárias). Nos anos de 2005 e 2010 há um aumento 

significativo de áreas de silvicultura (MAPBIOMAS, 2017). Porém, é válido ressaltar que a 

evapotranspiração de satélite não é medida diretamente, é estimada a partir de outros 

produtos de sensoriamento remoto (temperatura, índices vegetativos), portanto são 

diretamente dependentes da qualidade destes produtos (RUHOFF et al., 2013). Erros na 

classificação do tipo de uso do solo foram identificados como a principal fonte de erros do 

MOD16 (RUHOFF et al., 2013).  

Figura 16 – Curva de suavização (loess curve) dos dados de evapotranspiração em cada ano hidrológico. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Figura 17 – Correlograma total e parcial. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Foi observado que o escoamento segue a distribuição das chuvas e, em média, as 

modificações performadas no uso e ocupação do solo não alteraram as estimativas 

médias de escoamento. Por outro lado, foi possível observar as áreas mais propensas ao 

escoamento superficial, pela análise do mapa de CN (Figura 16). 

Figura 18 – Comparação entre os valores de Curva número (a cada km²) nos anos de 2001 e 2014. As 

áreas em tons de azul mais escuros representam áreas onde há menor infiltração e, como consequência, 

maior escoamento superficial. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 



48 

A diferença encontrada entre os valores de CN dos anos de 2001 e 2014 indicam 

as diversas mudanças de uso do solo (Figura 17). A comparação ilustra o aumento de 

áreas florestais e, como consequência, a variação dos valores de CN. Apesar da 

diminuição das formações naturais e do aumento das áreas não vegetadas, 

representadas, principalmente pelo crescimento das cidades, não foi possível observar 

grandes variações nos mapas de CN (na maioria, variações entre < 5%). Ademais, não foi 

possível relacionar aumento ou diminuição dos valores de escoamento superficial com a 

alteração do uso do solo. Pode ter contribuído para este resultado a escala adotada para 

a aplicação do método CN-SCS.  

 

Figura 19 – Variação do CN entre os anos de 2001 e 2014. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Os resultados (Figura 20) apresentam diminuição nos valores de precipitação, a 

partir do ano de 2010, agravando a crise hídrica a cada ano, com a diminuição da lâmina 

média mensal. O escoamento segue, diretamente, o padrão da precipitação. A 

consideração de eventos diários de precipitação, deve resolver esta relação. 

Possivelmente, diversos eventos diários de chuva não vão gerar escoamento superficial 

na região, o que iria diminuir, substancialmente o acumulado mensal. A adoção do 

método CN-SCS, na escala mensal, como evento único de precipitação, engloba todos 

estes valores e, estes, acabam contribuindo para a superestimativa.  

O aumento dos valores médios de precipitação, também pôde ser observado. O 

comportamento fica claro entre o período entre outubro de 2006 e outubro de 2007. 
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Figura 20 – Série temporal das componentes hídricas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).
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5.3 ESTIMATIVA DA RECARGA SUBTERRÂNEA 

A partir do método do balanço hídrico (Equação 1) foi estimada a recarga média 

mensal histórica (i.e., entre outubro de 2001 e setembro de 2014) a cada 1 km2 (Figura 

19). Os resultados indicam que a recarga média histórica (entre outubro de 2001 e 

setembro de 2014) do SAG (área de afloramento paulista) ocorre preferencialmente entre 

os meses de outubro e março (Figura 10).  

Com o auxílio do mapa de recarga (Figura 19), foi possível identificar as principais 

áreas de recarga, assim como, as áreas com pouca ou nenhuma recarga. A maioria das 

áreas tem padrão recorrente ao longo dos períodos hidrológicos. A região com 

predominância de latossolos sofreu bastante impacto com as estimativas de escoamento 

superficial, de modo a contribuir muito pouco com a recarga. Os resultados mostram que 

as porções Sul, centro e Norte, apresentam, respectivamente 27%, 62% e 11% da 

estimativa média de recarga. O principal motivo da região central possuir valores mais 

expressivos, é por conter mais de 60% dos valores de recarga. A região com menores 

estimativas de recarga é, justamente, a de solo mais argiloso, o que era esperado. 

Mesmo nos meses mais secos (junho, julho e agosto), há destaque positivo pela 

manutenção da recarga em áreas na região central e na região Sul. As áreas são 

responsáveis, em média, por 56% e 28% do total de recarga neste período, 

respectivamente, e apresentam, principalmente, valores entre 30 e 90 mm. Na porção Sul, 

além da predominância de solos bem drenados, a região está sob influência do clima 

Subtropical Úmido sem estação seca e verão quente (Cfa), o que explica a frequência de 

chuvas e, como consequência, conserva os valores de recarga ao longo de todo o ano. 
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Figura 21 – Estimativa da recarga média mensal durante o período de outubro de 2001 a setembro de 2014. 
As estimativas de recarga foram feitas a cada 1 km2 de área. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Os resultados mostram que a variação mensal da recarga apresenta um 

comportamento padrão nas áreas de afloramento do estado de São Paulo (Tabela 4). 

Assim, há predominância de valores mais altos entre os meses de outubro e março. Os 

meses de dezembro e janeiro são os principais meses de recarga. Os valores de recarga, 

tendem a ser pequenos, com média mensal histórica de 26 mm (±19), durante o período 

analisado. 

Como a precipitação e outras variáveis climáticas (por exemplo, radiação solar, 

velocidade do vento e umidade relativa do ar) variam ao longo do tempo, uma 

comparação direta entre as estimativas mensais de recarga não pode ser razoavelmente 

feita. Dessa maneira, a comparação das estimativas de recarga foi realizada em termos 

da fração mensal de precipitação (Tabela 4). Os maiores valores médios de recarga 

(Tabela 4) ocorrem nos meses de dezembro (57 mm) e janeiro (67 mm). Por outro lado, 

os menores valores médios de recarga ocorrem nos meses de abril (8 mm) e agosto (7 

mm). 

 

Tabela 4 - Estimativa da recarga média mensal (em relação à média precipitação mensal) o período de 
outubro de 2001 a setembro de 2014. Valores em mm.mês-1. 

Mês Recarga (mm) Recarga (% P) 

Outubro 25 18 

Novembro 36 11 

Dezembro 57 21 

Janeiro 67 20 

Fevereiro 35 15 

Março 20 11 

Abril 8 8 

Maio 12 13 

Junho 12 19 

Julho 11 18 

Agosto 7 14 

Setembro 15 19 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Mesmo nos meses com menores lâminas precipitadas (abril e agosto), ocorre 

recarga (8% e 14% da precipitação, respectivamente). A recarga ocorre, em média, com 

valores de 16% da precipitação mensal. Os resultados (Tabela 4) mostram que, na 

maioria dos meses, os valores médios de recarga (em porcentagem da precipitação) se 

mantêm constantes (16,2% de P), exceto entre fevereiro e abril. A queda da relação R/P 

nos meses de fevereiro, março e abril pode ser explicada pelo aumento nas taxas de 

evapotranspiração real (Tabela 2). A diminuição da precipitação e o aumento da 
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evapotranspiração, diminui o volume de água que se infiltra no solo (NATKHIN et al., 

2012; COELHO et al., 2017) e, consequentemente, na recarga subterrânea. O mês que, 

em média, há mais recarga percentual é dezembro (20,67% de P) e abril é o mês com a 

menor porcentagem (7,61% de P). 

Para comparação com a literatura, avaliou-se o balaço hídrico pelos períodos 

hidrológicos. Estimou-se a recarga média anual histórica em 307mm (± 50) (Tabela 5). 

Esse valor é próximo do valor encontrado por Lucas et al. (2015). Estes autores utilizaram 

diversos métodos para a estimativa recarga, balanço hídrico com dados de satélite: 537 

mm (±228 mm), WTF: 311 mm (±75 mm) e balanço hídrico com valores medidos em 

campo: 469 (LUCAS et al., 2015). A consideração do escoamento superficial contribuiu 

para a diminuição dos valores estimados de recarga, o que explica parcialmente a 

diferença encontrada. Além disso, soma-se ao fato a diferença de escalas temporal e 

espacial ante a aplicação do balanço hídrico. A recarga subterrânea varia de um método 

para outro, devido as características e incertezas intrínsecas de cada método e as 

diferenças de escala espaço-temporal (WALKER et al., 2018). A escala temporal e os 

padrões hidrológicos e climatológicos de amplas regiões, permitem a compreensão das 

variáveis hidrológicas apenas a partir da aplicação de produtos de sensoriamento remoto 

(ANDERSON; LO; FAMIGLIETTI, 2012; WANG et al., 2014). 

O período hidrológico com maior índice médio de recarga anual foi 2006-2007 (397 

mm) enquanto o período hidrológico com a menor recarga média mensal 2013-2014 (182 

mm). Em média, a recarga anual representa 17% da precipitação acumulada em um ano 

(Figura 19). Outro estudo encontrou para uma área representativa do SAG o valor de 13% 

sob um período de tempo de análise mais curto (LUCAS; WENDLAND, 2016).  

Tabela 5 - Recarga acumulada anual média. Valores em mm. 

Período hidrológico Recarga (mm) Recarga (% P) 

2001 - 2002 330 18 

2002 - 2003 263 16 

2003 - 2004 351 20 

2004 - 2005 302 16 

2005 - 2006 290 17 

2006 - 2007 397 20 

2007 - 2008 264 16 

2008 - 2009 338 17 

2009 - 2010 338 17 

2010 - 2011 300 16 

2011 - 2012 317 16 

2012 - 2013 318 17 

2013 - 2014 182 13 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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O período entre 2013 e 2014 é marcada por extremos, as áreas de recarga intensa 

durante os demais períodos, contribuíram da mesma maneira. Porém houve grande 

diminuição das áreas com médio rendimento nos anos anteriores não tiveram o mesmo 

desempenho, o que pode ter sido afetado pela diminuição da intensidade pluviométrica 

(Figura 21). 

A alteração do uso do solo também impacta na recarga. A transformação da área 

nativa em agrícola altera parâmetros chave que impactam a recarga como a porcentagem 

de cobertura vegetal e profundidade das raízes (SCANLON et al, 2005). Há variação na 

recarga anual entre diferentes culturas em uma mesma área, como por exemplo, 

eucalipto (135 mm), citros (248 mm), cana-de-açúcar (296 mm) e pastagem (401 mm) 

(LUCAS; WENDLAND, 2016). Por outro lado, áreas florestais podem contribuir para o 

aumento da recarga, pelo aumento da infiltração, da umidade do solo e da percolação 

profunda (ALMEIDA, 2014; REICHERT et al., 2017). 

Os resultados (Figura 20) indicam que, para todos os anos, as estimativas de 

recarga passam a aumentar nos meses de setembro e outubro. A recarga tende a 

aumentar com o aumento da precipitação, no entanto, foi possível observar a diminuição 

da recarga nos últimos anos, causado pela diminuição da precipitação e aumento da 

evapotranspiração. É preciso, portanto, o manejo adequado nas áreas de afloramento do 

SAG, fomentando a utilização de espécies que utilizem menos água do solo e possibilitem 

o aumento da estimativa de recarga.  
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Figura 22 – Série temporal da recarga. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).
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6 CONCLUSÕES 

A intensidade e extensão das áreas sujeiras à insegurança hídrica apenas irão 

aumentar caso não sejam tomadas medidas para contenção e/ou eliminação dos 

impactos da utilização dos recursos hídricos. Caso estas fontes naturais não sejam 

utilizadas de maneira sustentável, de modo a evitar danos futuros, pode-se atingir 

cenários indesejados, como o esgotamento destas fontes. O que se espera do 

gerenciamento dos recursos hídricos, é adequação do uso e manutenção. De modo a 

oferecer valores para o adequado planejamento das ações, extrações e ocupação. 

A recarga média mensal histórica apresentou 26 mm (±19 mm). Os maiores valores 

médios de recarga ocorrem nos meses de dezembro (57 mm) e janeiro (67 mm). Por 

outro lado, os menores valores médios de recarga ocorrem nos meses de abril (8 mm) e 

agosto (7 mm). Estes valores de recarga representam, em média, 16% da precipitação 

mensal. Ainda foi possível observar a recarga média anual história 307 mm (±50) que, por 

sua vez, representa 17% da precipitação acumulada em um ano.  

Os resultados permitiram a identificação de áreas que costumam contribuir mais 

com a recarga. As porções Sul, centro e Norte, apresentam, respectivamente 27%, 62% e 

11% da estimativa média de recarga. A estimativa a longo prazo da recarga demonstra 

que os valores variam muito ao longo da área de afloramento do SAG. A região com 

menores estimativas de recarga é, justamente, a de solo mais argiloso, o que era 

esperado. As estações climáticas, diante da variação da intensidade pluviométrica, 

acabam por influenciar na variação da recarga: nas mais úmidas os valores de recarga 

são maiores, nas mais secas, menores. Mesmo nos meses mais secos (junho, julho e 

agosto), há destaque positivo pela manutenção da recarga em áreas na região central e 

na região Sul. As áreas são responsáveis, em média, por 56% e 28% do total de recarga 

neste período.  

Foi possível observar a tendência de aumento da evapotranspiração, 8,5 mm ao 

ano, ao longo do período em estudo. Ferramentas de manejo sustentável devem ser 

aplicadas às áreas de afloramento do SAG, controle e monitoramento dos usos do solo. 

Ressalta-se que o aumento da ET pode impactar negativamente na recarga, trazendo 

danos às fontes naturais de águas subterrâneas.  

A consideração do escoamento superficial contribuiu para a diminuição dos valores 

estimados de recarga, o que explica parcialmente a diferença encontrada. Portanto, 

recomenda-se para trabalhos futuros com a aplicação do método CN-SCS, a 

consideração dos eventos de chuva individualizados ou, ao menos, a estimativa diária, 
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para diminuir a superestimativa, fornecendo valores mais adequados. Além disso, pode-

se melhorar a estimativa da precipitação ao adotar outros satélites, mais modernos com 

melhor resolução, como o GPM e incorporar mais informações no downscaling (umidade, 

temperatura, pressão, velocidade e direção do vento, altitude). Ainda com sugestões para 

estudos futuros, realizar a análise de incerteza dos produtos de sensoriamento remoto.  

Como a principal desvantagem do método, as dificuldades para a aplicação do 

método do balanço hídrico residiram nas incertezas das demais variáveis. Por outro lado, 

o estudo demonstrou as principais áreas de recarga mensal e anual. Além disso, foi 

possível observar padrões ao longo da área, como a tendência de aumento da 

evapotranspiração.  

Espera-se que os dados fornecidos pelo estudo possam contribuir para a melhor 

gestão dos recursos hídricos subterrâneos. Que as estimativas de recarga sejam úteis 

para o gerenciamento dos recursos hídricos e para a modelagem de fluxo. Ainda, que 

possa permitir melhores estimativas de recarga com o manejo sustentável de culturas nas 

áreas de afloramento e com a limitação da extração predatória das águas do SAG.  
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