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RESUMO 

 

 

LUCAS, M. C. Influência da precipitação e do uso do solo sobre a taxa de recarga em 

zona de afloramento do Sistema Aquífero Guarani. 2012. 154p. Dissertação (Mestrado) – 

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. 

 

 

As maiores taxas de recarga subterrânea do Sistema Aquífero Guarani (SAG) ocorrem nas 

áreas de afloramento das Formações Botucatu e Pirambóia. O principal objetivo deste 

trabalho foi avaliar as taxas de recarga subterrânea e suas relações com as variações da 

precipitação e do uso do solo na bacia hidrográfica do Ribeirão da Onça, situada em área de 

afloramento do SAG. A variação do nível freático foi medida em 11 poços de monitoramento, 

distribuídos em diferentes culturas agrícolas na bacia, durante o período de estudo (Outubro 

de 2004 até Setembro de 2011). Técnicas de tratamento de imagens multiespectrais foram 

usadas para mapear o uso do solo na bacia. A recarga direta em cada poço foi estimada por 

um método de escala local (Water Table Fluctuation, WTF) um método de escala de regional 

(Recession Curve Displacement Method, RCDM). Outro método de escala local foi avaliado 

(Chloride Mass Balance, CMB) em poços com cultura de pastagem. Foi estimado o 

armazenamento subterrâneo, o escoamento direto, o escoamento de base e a percolação 

profunda do aquífero em direção à Formação Botucatu. A espacialização da recarga direta 

para a bacia, usando os resultados do método WTF, foi feita de acordo com as áreas das 

culturas agrícolas. A recarga direta para a bacia foi estimada entre 80 mm e 359 mm, 

correspondente a 7% e 20% da precipitação anual de aproximadamente 1175 mm e de 1808 

mm, respectivamente. A recarga direta, usando o método RCDM, variou entre 16% (229 mm) 

e 34% (~618 mm) da precipitação do ano 2009–2010 e 2010–2011, respectivamente. Foram 

observadas menores taxas de recarga nas áreas com cultura de eucaliptos em citros em relação 

às áreas com pastagem e cana-de-açúcar. Caso haja diminuição das precipitações e aumento 

das áreas de eucaliptos na bacia do Ribeirão da Onça, a recarga poderá sofrer diminuição, 

ocasionando menores escoamentos de base em direção ao Ribeirão da Onça. A avaliação 

contínua da recarga nas áreas de afloramento é essencial para a futura utilização das águas do 

SAG nas atividades agrícolas, industriais e de abastecimento público. 

 

Palavras-chave: recarga subterrânea, RORA, Sistema Aquífero Guarani, usos do solo, WTF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

LUCAS, M. C. Influence of precipitation and land use on recharge rate in outcrop area 

of the Guarani Aquifer System. 2012. 154p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia 

de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. 

 

 

 

The major groundwater recharge rates of the Guarani Aquifer System (GAS) occur in the 

outcrop areas of Botucatu and Pirambóia Formations. This work aimed at estimating recharge 

rates and its relation with precipitation and land use in Ribeirão da Onça watershed, located in 

outcrop area of the GAS, during a seven years term monitoring (October 2004 until 

September 2011). The water table fluctuations were measured at 11 piezometers, located in 

different crops areas. Processing techniques for multispectral images were used to map the 

land use. Recharge was estimated trough a local-scale method (Water Table fluctuation, 

WTF) and a basin-scale method (Recession Curve Displacement Method, RCDM). Another 

local-scale method was used (Chloride Mass Balance, CMB) to estimate recharge rate in 

grassland area. The upscaling of recharge estimates using the results of WTF method for the 

watershed was performed, according to crop areas. Groundwater storage, quickflow, baseflow 

and deep percolation toward from the shallow aquifer to Botucatu Formation were also 

estimated. The results demonstrated that recharge estimates for areas with eucalyptus and 

citrus was lower than areas with grassland, sugar cane and citrus. Annual recharge rates 

estimated by WTF ranged from 80 mm (7%) to 359 mm (20%) for annual rainfall of about 

1175 mm and 1808 mm, respectively. Recharge rates estimating by RCDM ranged between 

about 229 (2009–2010) mm to 618 mm (2010–2011) for the entire watershed. CMB method 

provides mean recharge rate about 590 mm (2010–2011). These results suggest that if 

eucalyptus areas continue rising in the watershed, the recharge rates and baseflow would 

considerably decrease. The continuing assessment of recharge in outcrop areas is essential for 

future use of the GAS.  

 

Keywords: groundwater recharge, RORA, Guarani Aquifer System, land use, WTF. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A água existe em praticamente todos os ambientes sobre ou perto da superfície 

terrestre como, nos seres vivos, no ar, nas geleiras, nos rios, nos lagos, nos oceanos, nas 

rochas e nos solos (FITTS, 2002). A quantidade total de água no planeta Terra é 

aproximadamente igual a 1,4x10
9
 km

3
 (MAIDMENT, 1993), sendo as geleiras e as águas 

subterrâneas responsáveis por 69,6% e 30,1% do total de água doce disponível. As águas 

subterrâneas são aproximadamente 66 vezes mais abundantes em relação à quantidade de 

água superficial do planeta (FETTER, 2001). 

As águas subterrâneas ocorrem em grandes quantidades, com elevado potencial de 

aproveitamento, destacando-se ainda vantagens como a boa qualidade (em geral) para o 

consumo humano (WENDLAND, 2004). No caso do escoamento de água em aquíferos 

confinados profundos, a utilização da água não está associada somente ao abastecimento 

público, mas também à geração de energia e ao turismo, por meio de fontes geotérmicas. 

Assim, constata-se que o uso das águas subterrâneas é atraente tanto do ponto de vista 

econômico quanto em termos de qualidade para consumo humano.  

As águas subterrâneas vêm sendo utilizadas durante milhares de anos, no entanto, tem 

surgido a preocupação com a limitação de sua quantidade e com a sua vulnerabilidade à 

contaminação (HIRATA; FERNANDES, 2008). A maior dependência em relação às águas 

subterrâneas para o abastecimento público e para produção econômica (irrigação agrícola, 

indústria e projetos de engenharia) tem impulsionado os órgãos gestores de recursos hídricos a 

estabelecerem programas de proteção aos aquíferos (HIRATA; FERNANDES, 2008).  

A gestão dos recursos hídricos subterrâneos envolve a necessidade de pesquisas 

científicas capazes de quantificar ou estimar as componentes do balanço hídrico com 

suficiente acurácia em uma escala adequada. Para a concepção do sistema hidrológico em 

todas as escalas, devem ser incorporadas as componentes fundamentais do balanço hídrico 

(HEALY, 2010), como a precipitação, a evapotranspiração, o escoamento superficial e o 

subterrâneo, a variação do armazenamento de água subterrânea e a recarga subterrânea natural 

(recarga). Uma componente crucial a ser estimada no balanço hídrico é a recarga 

(DOMENICO; SCHWARTZ, 1998; TRCEK; ZOJER, 2010), isto é, a taxa em que as águas 

do aquífero são repostas (LERNER; ISSAR; SIMMERS, 1990). 

A taxa e o local em que irá ocorrer a recarga são importantes questões em áreas 

sujeitas à contaminação das águas subterrâneas. Caso haja uma fonte potencialmente 
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poluidora, a probabilidade da movimentação de um contaminante (soluto) em direção ao nível 

freático é aumentada à medida que há um aumento da taxa de recarga. Assim, áreas com altas 

taxas de recarga são frequentemente associadas a áreas com presença de aquíferos altamente 

vulneráveis à poluição (US NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1993).   

Apesar de a recarga subterrânea ser uma das mais importantes componentes em 

estudos de recursos hídricos, é também uma das menos compreendidas. Isso ocorre, 

principalmente, porque as taxas de recarga variam largamente no tempo e espaço e também 

porque são difíceis de medir diretamente (LERNER; ISSAR; SIMMERS, 1990; RISSER; 

GBUREK; FOLMAR, 2008; KRESIC, 2007; RISSER et al., 2005; HEALY, 2010). Além 

disso, as variações temporais, climatológicas e as variações espaciais das características do 

solo, da geologia, da topografia e da cobertura e do uso do solo nas áreas sujeitas à recarga 

subterrânea tornam a estimativa dessa componente uma tarefa difícil (SIBANDA; NONNER; 

UHLENBROOK, 2009). 

Existe uma variedade de métodos (balanço hídrico, variação da superfície livre de 

água, balanço de massa com traçadores químicos e isotópicos, curvas de recessão do 

escoamento de base, aproximação de Darcy, medidores seepage, lisímetros e modelagem 

numérica) capazes de estimar a recarga subterrânea. Uma revisão científica sobre as 

vantagens e desvantagens de cada método pode ser encontrada no trabalho de Scanlon, Healy 

e Cook (2002) e em Healy (2010). Mesmo com essa variedade de métodos, cada um possui 

diferentes limitações de aplicação, por isso, alguns pesquisadores têm utilizado pelo menos 

três métodos de estimativa de recarga com o objetivo de aprimorar a compreensão conceitual 

dos mecanismos de recarga em um determinado aquífero (COES; SPRUILL; THOMASSON, 

2007). 

O Sistema Aquífero Guarani (SAG) é a unidade hidroestratigráfica mais importante da 

porção meridional do continente sul-americano (OEA, 2009). O volume de água a ser extraído 

do SAG exige, primeiramente, pesquisas para obtenção de uma série de informações que 

possam ser usadas como ferramenta de planejamento e gestão desse manancial hídrico 

subterrâneo. Muitos estudos (CONTIN NETO, 1987; POMPÊO, 1990; MILANI, 1992; 

ARANTES, 2003; BARRETO, 2006; GOMES, 2008; HOMOBONO, 2009; MALDONADO, 

2009; GUANABARA, 2011) foram realizados na bacia do Ribeirão da Onça para aprimorar a 

compreensão dos processos físicos que nela ocorrem, bem como para estimar as componentes 

do balanço hídrico, especialmente a recarga subterrânea.  

Apesar desses estudos já realizados, o assunto em questão não foi esgotado devido à 

sua complexidade. Scanlon, Healy e Cook (2002) afirmam que o processo de estimativa da 
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recarga é iterativo e envolve um refinamento contínuo das taxas de recarga e também dos 

dados coletados em campo. Assim, torna-se necessária a continuidade da pesquisa científica 

sobre os mecanismos de recarga subterrânea nas áreas de afloramento do SAG, por meio de 

uma melhor instrumentação da bacia, da análise de um maior período de dados 

(WENDLAND; BARRETO; GOMES, 2007), do emprego de novos métodos, de estimativas 

pontuais adequadamente distribuídas no tempo e no espaço, da análise das alterações no uso 

do solo e das variações climáticas regionais.  

Neste trabalho serão aplicados diferentes métodos para estimar a recarga na bacia 

hidrográfica piloto do Ribeirão da Onça, situada em uma área de afloramento do Sistema 

Aquífero Guarani. É nas áreas de afloramento da Formação Botucatu que as águas de chuva 

se infiltram diretamente no solo, permitindo a ocorrência das maiores taxas de recarga do 

SAG (OEA, 2009; IPT, 2011). 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho tem como objetivo principal avaliar as taxas de recarga subterrânea do 

Sistema Aquífero Guarani e suas relações com as variações da precipitação e do uso do solo 

na bacia hidrográfica do Ribeirão da Onça. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Para que seja alcançado o objetivo geral proposto neste trabalho, foram definidos os 

seguintes objetivos específicas: 

- Quantificar o escoamento superficial do rio em uma seção de controle; 

- Estimar o escoamento de base (interação entre o rio e o aquífero);  

- Estimar as taxas anuais de recarga direta; 

- Avaliar a aplicabilidade de diferentes métodos de estimativa da recarga direta;  

- Avaliar a influência dos diferentes usos do solo sobre as taxas de recarga 

subterrânea; 

- Estimar as taxas anuais de percolação profunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 Sistema Aquífero Guarani 

 

O Sistema Aquífero Guarani, localizado no centro-sul da América do Sul (Figura 1), 

possui um volume de água estimado em 40.000 km
3 

e sua área de 1.195.500 km
2
 abrange os 

seguintes países (ARAÚJO; FRANÇA; POTTER, 1999): Brasil (839.800 km
2
), Argentina 

(225.500 km
2
), Paraguai (71.700 km

2
) e Uruguai (58.500 km

2
). Gastmans, Chang e Hutcheon 

(2010) estimaram outros valores para a área do SAG: Brasil (736.00 km
2
), Argentina 

(228.000 km
2
), Paraguai (87.500 km

2
) e Uruguai (36.200 km

2
).  

 É um dos maiores aquíferos transfronteiriços do mundo, sendo o maior da America do 

Sul. Mais de vinte milhões de pessoas vivem sobre a área de ocorrência desse aquífero, que é 

cada vez mais explorado para uso no abastecimento público, na indústria e na agricultura 

(GÓMEZ; RODRÍGUEZ; VIVES, 2010). No Brasil, o Sistema Aquífero Guarani ocorre nos 

Estados do Mato Grosso do Sul (MS, 213.200 km
2
), Rio Grande do Sul (RS, 157.600 km

2
), 

São Paulo (SP, 155.800 km
2
), Paraná (PR, 131.300 km

2
), Goiás (GO, 55.000 km

2
), Minas 

Gerais (MG, 51.300 km
2
), Santa Catarina (SC, 49.200 km

2
) e Mato Grosso (MT, 26.400 km

2
) 

(ARAÚJO; FRANÇA; POTTER, 1999). 

 

 
Figura 1- Mapa com localização do Sistema Aquífero Guarani na América do Sul.  

Fonte: Araújo, França e Potter (1999). 
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 Muitas cidades do interior paulista são parcial ou totalmente abastecidas por este 

aquífero (SMA; IG, 2009): Ribeirão Preto (583.842 habitantes), São José do Rio Preto 

(406.220 habitantes), São Carlos (219.865 habitantes), Marília (214.742 habitantes), 

Presidente Prudente (205.400 habitantes) e Araraquara (204.934 habitantes) (IBGE, 2010). 

No estado de São Paulo, o SAG é livre em sua porção aflorante, com aproximadamente 

15.580 km
2
 (10% de sua área) no Estado de SP, e predominantemente confinado, com 

aproximadamente 140.220 km
2
 (90% de sua área no Estado de SP) (SILVA et al., 2008). 

 

 

3.1.1 Características geológicas 

 

O SAG é composto por um pacote de rochas sedimentares clásticas continentais da 

Era Mesozóica que ocorrem na Bacia Sedimentar do Paraná e Chacoparanaense 

(GASTMANS; CHANG; HUTCHEON, 2010). A estratigrafia (Figura 2) inclui rochas do 

período Triássico, Jurássico e Cretáceo, as quais definem as características de armazenamento 

e transmissão de água desse sistema aquífero. Os arenitos do período Jurássico (Formação 

Botucatu) são de origem eólica, enquanto os arenitos do período Triássico (Formação 

Pirambóia), de origem fluvio-lacustre/eólica, e, geralmente, possuem maior quantidade de 

argila próxima à base do aquífero, diminuindo (em termos relativos) a eficiência hidráulica 

(RABELO; WENDLAND, 2009). 

 

Perfil Estratigrafia 

 
Grupo Bauru 

 
Formação Serra Geral 

 
Formação Botucatu 

 
Formação Pirambóia 

 

Grupo Passa Dois 

Figura 2 – Coluna estratigrafia do Sistema Aquífero Guarani (Formações Botucatu e Pirambóia). 
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A Formação sedimentar Botucatu (período Jurássico) está sobreposta à Formação 

sedimentar Pirambóia (período Triássico) e ambas as Formações constituem o SAG. As 

Formações Botucatu e Pirambóia estão cobertas por uma camada de basaltos da Formação 

Serra Geral (período Cretáceo Superior) e também por camadas sedimentares do Grupo Bauru 

(SRACEK; HIRATA, 2002).  

Na base do SAG há presença de um aquitarde com litologias bastante heterogêneas, 

associadas à base da Formação Pirambóia. Formado entre 250 e 230 milhões de anos atrás, 

esse aquitarde, chamado de Passa Dois, é constituído por sedimentos depositados em 

ambiente marinho, como folhelhos, siltitos, argilitos e bancos de rochas calcárias e dolomitos 

que ocorrem como camadas com diferentes espessuras, às vezes ritmicamente intercaladas 

(SMA; IG, 2009).  

 

 

3.1.2 Características hidrogeológicas 

 

A condutividade hidráulica do SAG foi estimada considerando no cálculo a média 

ponderada dos valores de K das Formações Pirambóia (2,5 m.dia
-1

) e Botucatu (3,5 m.dia
-1

) 

(DAEE, 1974).
 
O fator de ponderação correspondeu à somatória das espessuras de cada 

formação, considerando 14 poços localizados na porção confinada do aquífero e 54 poços na 

área de afloramento. Os valores médios de K obtidos são 2,6 m.dia
-1

 para a área confinada e 

3,0 m.dia
-1

 para área livre. 

Gómez, Rodríguez e Vives (2010) estimaram a condutividade hidráulica em uma área 

afloramento do SAG (750 km
2
), na fronteira Uruguai-Brasil, nas cidades de Rivera (Uruguai) 

e Santana do Livramento (Brasil), onde o aquífero é muito explorado. Para isso foram 

realizados testes de bombeamento em 24 poços, aplicando o método de Theis (1935). Os 

valores de K variaram de 0,12 a 5,76 m.dia
-1

. Em um local de arenito aflorante, o valor de K 

foi igual 0,48 m.dia
-1

. Sracek e Hirata (2002) apresentaram valores de K entre 2,07 m.dia
-1

 e 

68,4 m.dia
-1

. Araújo, França e Potter (1999) encontraram valores de condutividade hidráulica 

para a Formação Botucatu e a Formação Pirambóia iguais a 8,7 m.dia
-1 

e 1,9 m.dia
-1

, 

respectivamente. 

O coeficiente de armazenamento (S) médio na zona livre do SAG é igual a 0,15 para a 

Formação Pirambóia (DAEE, 1974) e 0,25 para a Formação Botucatu (SILVA, 1983), com 

valor médio igual a 0,17. Já na área confinada, foram encontrados valores entre 10
-3

 e 10
-5

,
 

também fornecidos pelo DAEE (1974). 
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Hirata et al. (2011) organizaram os valores dos parâmetros hidrodinâmicos 

encontrados para a zona de afloramento do SAG no estado de São Paulo (Tabela 1). Os 

valores da Tabela 1 foram organizados a partir dos dados de (HIRATA; BASTOS; ROCHA, 

1999; ASSINE; PIRANHA; CARNEIRO, 2004; DAEE; IG; IPT; CPRM, 2005; OEA, 2009). 

 

Tabela 1 – Parâmetros hidrodinâmicos do SAG em zona de afloramento no estado de São Paulo. 

Fonte: Hirata et al. (2011). 

Parâmetros 

Hidrodinâmicos 

Formação 

Pirambóia 

Formação 

Botucatu 

Condutividade Hidráulica (m.dia
-1

) 2,5 (0,5–3,0) 3,5 (2–4) 

Coeficiente de armazenamento (ad) 1.10
-3

 – 1.10
–5

 
 

Porosidade (ad) 0,15 (0,20–0,30) 0,25 (0,20–0,40) 

Porosidade efetiva (ad) 0,15 (0,10–0,30) 
 

Média (máximo–mínimo) 

 

Com relação ao Aquitarde Passa Dois funciona como uma camada sedimentar semi-

confinada na base do SAG, onde pode haver entrada e saída de fluxos por drenança 

(WENDLAND; RABELO, 2009). No entanto, devido à falta de cálculos dos valores de 

condutividade hidráulica vertical, esta camada é normalmente considerada como a base 

impermeável do SAG (DAEE, 1974; CORRÊA, 1995). Hirata, Bastos e Rocha (1999) 

estimaram valores de condutividade hidráulica, K (8.10
-8

 m.s
-1

), de transmissividade (1.10
-5

 

m
2
.s

-1
) e de porosidade (0,10). 

 

 

3.1.3 Áreas de afloramento  

 

Áreas de afloramentos são locais em que parte de uma determinada formação 

geológica está exposta à superfície do terreno. No caso do SAG, a formação geológica 

associada às áreas de afloramento é a Formação Botucatu e a Formação Pirambóia. O SAG é 

essencialmente um aquífero confinado ou semi-confinado (WENDLAND; RABELO, 2009) 

(Figura 3), sua área de afloramento correspondente à apenas 10% da área total. 

Nessas áreas de afloramento o SAG possui a característica de aquífero livre, em que a 

zona saturada, submetida à pressão atmosférica, tem conexão hidráulica com a zona não 

saturada. Assim, nessas áreas de afloramento, a água de chuva atinge a superfície do solo, se 

infiltra, atravessa a zona não saturada do solo e recarrega diretamente o SAG (IPT, 2011). 
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Figura 3 – Áreas de afloramento e confinamento do SAG em sua área de ocorrência. 

Fonte: Borghetti, Borghetti e Rosa Filho (2004). 

 

A vulnerabilidade natural à contaminação de um aquífero é definida como a 

susceptibilidade intrínseca do meio aquífero em ser afetado por uma carga contaminante 

antrópica (HIRATA; FERNANDES, 2008). O SAG exibe uma alta vulnerabilidade à poluição 

das águas subterrâneas nas suas áreas de recarga em que há os afloramentos da Formação 

Botucatu e Pirambóia e também dos basaltos altamente fraturados e/ou pouco espessos da 

Formação Serra Geral (FOSTER et al., 2009).  

A alta vulnerabilidade à contaminação ocorre porque nessas áreas possuem o relevo 

plano e suave ondulado, são sustentadas por solos arenosos, muito friáveis, com elevada 

condutividade hidráulica e baixa capacidade de reter substâncias potencialmente poluidoras. 

As fontes potenciais de poluição das águas do SAG na área de afloramento são devidas:  

- À urbanização e infiltração de efluentes e resíduos sólidos urbanos domésticos; 

- À intensificação da atividade agrícola e aumento na utilização de agrotóxicos; 

- Às áreas industriais e ao armazenamento e manipulação inadequados de produtos 

químicos perigosos. 

O Plano Estratégico de Ação (OEA, 2009) pretende assegurar a continuidade e 

incorporação, por parte dos países participantes (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), dos 

instrumentos de gestão desenvolvidos pelo Projeto de Proteção Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável do Sistema Aquífero Guarani (OEA, 2009). Como uma das ações estratégicas do 

PEA nas áreas de afloramento, pretende-se executar: 
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- O mapeamento (em uma escala que permita a gestão local) e a da vulnerabilidade; 

identificação das fontes potenciais de contaminação (pontuais e dispersas) e desenvolvimento 

de critérios para o uso e ocupação do solo; 

- Desenvolvimento de diretrizes para o estabelecimento de parâmetros de construção e 

de proteção aos poços, de exploração de água subterrânea e de perímetros de proteção de 

poços;  

- Cadastramento de informações sobre os usuários de água subterrânea. 

 

 

3.1.4 Áreas confinadas 

 

As áreas de confinamento do SAG são aquelas em que os basaltos da Formação Serra 

Geral estão sobrepostos aos arenitos da Formação Botucatu. Além disso, Os basaltos da 

Formação Serra Geral são responsáveis pela ocorrência do chamado Aquífero Serra Geral 

(ASG). Os basaltos podem confinar ou permitir a recarga deste, dependendo de suas 

características físicas, como o grau de espessura (WAHNFRIED, 2010), das características 

geométricas e da conectividade das fraturas.  

A espessura de cada derrame da Formação Serra Geral é muito variável. Na região de 

Ribeirão Preto–SP, essa Formação apresenta espessuras que oscilam entre 40 m, ao longo de 

algumas drenagens, até 170 a 240 m, em topos de colinas (FERNANDES et al., 2010). No 

extremo oeste do estado de São Paulo, na cidade de Presidente Epitácio, foram perfurados 

quase 1.800 m perfurados em rocha basáltica (FERNANDES et al., 2010). 

A renovação das águas subterrâneas, por meio da recarga, apresenta sérias limitações 

por causa da dificuldade da água em infiltrar e escoar através das fraturas.  O Plano 

Estratégico de Ação (OEA, 2009) expõe a necessidade em estimar dados confiáveis de 

extração de água subterrâneas, compatíveis com a manutenção dos níveis potenciométricos e 

da qualidade das águas na região de confinamento do SAG.  

Fernandes, Maldaner e Rouleau (2011) elaboraram o modelo hidrogeológico 

conceitual do ASG com objetivo de verificar se existe recarga do Sistema Aquífero Guarani 

(SAG) através dos basaltos do Aquífero Serra Geral na região de Ribeirão Preto–SP. Esses 

autores constataram que a grande maioria das fraturas subverticais não se propaga através das 

camadas mais profundas de basalto denso vesicular e amidaloidal. Tal constatação sugere que 

não há recarga subterrânea do SAG através do ASG na região de Ribeirão Preto–SP. Além 

disso, com base em feições diagnósticas de fluxo, propõe-se que o fluxo vertical (quando 
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presente), capaz de atravessar toda a pilha de basaltos e chegar ao SAG, ocorra segundo 

estruturas de direção NE (FERNANDES; MALDANER; ROULEAU, 2011). 

 

 

3.1.5 Sistema de fluxo de água subterrânea 

 

Três arcos estruturais principais (Arco Assunção, Arco de Ponta Grossa e Arco Rio 

Grande) ocasionados por soerguimentos basais, juntamente com a localização das zonas de 

recarga, a inclinação dominante do Aquífero Guarani e as suas variações de sua espessura, 

direcionam o sistema principal de fluxo de água no SAG (RABELO, 2006). O fluxo principal 

do SAG (Figura 4) é preferencialmente direcionado ao Rio Paraná, enquanto que a principal 

área de descarga subterrânea localiza-se entre os rios Paraná e Uruguai, na Argentina, a oeste 

do Arco Rio Grande (ARAÚJO; FRANÇA; POTTER, 1999). 

 

 
Figura 4 – Sistema de fluxo e superfície potenciométrica do SAG. Fonte: Araújo, França e Potter (1999). 
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A superfície potenciométrica (Figura 4) indica um escoamento regional proveniente de 

duas áreas de recarga localizadas ao centro do Estado de São Paulo, a partir das áreas de 

afloramento, e ao sul do Estado de Goiás. Em particular, no Estado de Goiás, o escoamento 

das águas subterrâneas é em direção ao sul, sudeste e oeste do SAG, formando uma área de 

descarga local na área de afloramento ao norte do Mato Grosso do Sul (GASTMANS; 

CHANG; HUTCHEON, 2010).  Essa área de descarga representa o escoamento de base dos 

rios Coxim e Taquari, os quais descarregam suas águas nas zonas úmidas do Pantanal 

Matogrossense (GASTMANS; CHANG; HUTCHEON, 2010).  

No Estado de São Paulo, a direção do fluxo de água do SAG é dirigida pelas seguintes 

feições geológicas (HIRATA et al., 2011): (1) a barreira hidráulica em direção ao sul do SAG, 

formado pelo Arco de Ponta Grossa (norte do estado do Paraná), uma estrutura tectônica com 

diques de rochas ígneas direcionam o fluxo do SAG para oeste; (2) a convergência com fluxo 

vindo do norte, da zona de recarga em Goiás; (3) uma zona sem recarga do SAG no norte do 

estado de São Paulo, devido à sobreposição por rochas vulcânicas da Formação Serra Geral; e 

(4) um forte confinamento do SAG pelas rochas vulcânicas em aproximadamente 90% da sua 

área de ocorrência no estado de São Paulo. 

 

 

3.1.6 Disponibilidade hídrica e reservas subterrâneas 

 

A disponibilidade hídrica em um aquífero confinado de extensão continental, como o 

SAG, é definida como a quantidade de água disponível para uso, por meio da extração em 

poços. Essa disponibilidade pode ser calculada como a quantidade de água extraída 

anualmente das reservas renováveis, durante um determinado período, sem causar dados 

ambientais irreversíveis (OEA, 2009). 

As reservas renováveis são associadas ao balanço hídrico das águas subterrâneas e sua 

magnitude é variável de acordo com as mudanças no ciclo hidrológico. É admitido que essas 

reservas representem o comportamento mediano secular das variações sazonais do nível de 

água subterrânea, produzidas por entradas supostamente iguais às saídas no sistema 

(FEITOSA, 2008). Assim, as reservas renováveis resultam uma relação de equilíbrio entre a 

recarga subterrânea e o escoamento de base do sistema aquífero. A reserva permanente 

corresponde ao volume de água subterrânea armazenado no tempo geológico (escala de tempo 

geológico) e está situada abaixo da zona de variações sazonais do nível de água. 
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Estimar as reservas de um sistema aquífero regional é uma tarefa que enfrenta uma 

série de limitações, por exemplo, os balanços hídricos. No caso do Projeto de Proteção 

Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aquífero Guarani (OEA, 2009), esses 

balanços tiveram abrangência regional, sem que as reais taxas de recarga houvessem sido 

identificadas para cada zona (confinada e não-confinada). Além disso, não foi possível 

estimar as entradas e as saídas de água através da sequência de rochas vulcânicas da 

Formação Serra Geral. Esse é um tema prioritário e que deve ser ressaltado em estudos 

futuros envolvendo o SAG.  

Rebouças (1976), Gilboa, Mero e Mariano (1976), Rocha (1997), Chang (2001) e 

Sinelli et al. (2008) estimaram as reservas renováveis e as permanentes do SAG (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Estimativas das reservas reguladoras e permanentes do SAG. Fonte: Modificado de OEA 

(2009). 

  

FONTES 

RESERVAS 
Rebouças 

(1976)* 

Gilboa et al. 

(1976)* 

Rocha 

(1997)* 

Chang 

(2001)* 

Sinelli et al. 

(2008) 

Reserva 

Reguladora 

(km
3
.ano

-1
) 

Recarga Direta  22 5,0 
160 

5,2 1,6 

Recarga Indireta 138 - - - 

Reserva Permanente (km
3
)  48.021 - 37.000 - - 

* Citado por OEA (2009). 

 

3.2 Recarga subterrânea 

 

 

3.2.1 Definições 

 

A recarga subterrânea é definida como o fluxo descendente de água que atinge o nível 

freático, somando-se ao armazenamento subterrâneo (HEALY, 2010). No entanto, esta 

definição não inclui o fluxo de água vindo de outro sistema subterrâneo adjacente (como o 

movimento de água de um aquífero não confinado atravessando uma camada confinante até 

atingir um aquífero subjacente). Healy (2010) define este tipo de situação como fluxo inter-

aquíferos. 

Outros pesquisadores (LLOYD, 1986; ALLISON, 1987; SCANLON; HEALY; 

COOK, 2002), ao lidar com a recarga subterrânea,  têm realizado uma distinção entre recarga 

difusa ou direta e recarga localizada ou indireta (Figura 5):  
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- A recarga direta é a recarga distribuída sobre grandes áreas em resposta aos eventos 

de precipitação que infiltram na superfície do solo e percolam através da zona não saturada do 

solo até o nível freático; 

- A recarga indireta é o movimento de água vindo de copos d’água superficiais (como 

rios, canais artificiais e lagos) ou de um aquífero subjacente. 

 

 
Figura 5 – Mecanismos de recarga subterrânea difusa e localizada. Fonte: Adaptado de Healy (2010). 

 

O plano de fluxo nulo (zero-flux plane, ZFP) corresponde ao plano horizontal a certa 

profundidade no interior da zona não-saturada que separa o fluxo de água ascendente e 

descendente (RICHARDS; GARDNER; OGATA, 1956); o ZFP é algumas vezes considerado 

como a base da zona de raízes. A quantidade de água acima do ZFP move-se de modo 

ascendente por causa do fenômeno da evapotranspiração; a água abaixo do ZFP é drenada de 

modo descendente, eventualmente atingindo o nível freático. A profundidade do ZFP é 

alterada em resposta aos eventos de precipitação e evapotranspiração. A água drenada abaixo 

da ZFP na zona não-saturada do solo é chamada de drenagem subterrânea, percolação ou 

infiltração líquida; essa água é considerada como a recarga subterrânea a partir do momento 

em que atinge o nível freático (SCANLON et al., 2006).  

A infiltração corresponde à quantidade de água que atinge a superfície do solo e irá 

penetrar na subsuperfície. Rushton (1988 apud DE VRIES; SIMMERS, 2002), define a 

infiltração como a recarga potencial, a qual pode retornar para atmosfera por meio da 

evapotranspiração ou pode percolar abaixo da ZFP e tornar-se a recarga subterrânea.  

Lerner (1997 apud DE VRIES; SIMMERS, 2002) propôs uma diferença entre a 

recarga localizada e a recarga indireta (Figura 6). Assim, a recarga localizada é definida 
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apenas como a recarga originada de pequenas depressões, juntas ou fraturas, enquanto a 

recarga direta corresponde à água vinda de corpos d’água superficiais. 

 

 
Figura 6 – Distinção entre os mecanismos de recarga subterrânea localizada, indireta e direta.  

Fonte: Adaptado de Lloyd (1986). 

 

 

3.2.2 Dificuldades 

 

Estimativas acuradas e precisas de recarga subterrânea são sempre desejadas. No 

entanto, não há um método capaz de medir diretamente a recarga subterrânea. A recarga é 

difícil de ser estimada com confiabilidade e, portanto, uma variedade de métodos deve ser 

empregada para que sejam reduzidas as incertezas (MISSTEAR; BROWN; JOHNSTON, 

2008).  Porém, mesmo utilizando diferentes métodos não há um padrão para avaliação da 

acurácia das estimativas com determinado grau de confiança. Segundo Lerner, Issar e 

Simmers (1990), os erros mais frequentes em estimativas de recarga são: o modelo conceitual 

incorreto; a variabilidade espacial e temporal negligenciada; os erros de medidas e os erros de 

cálculo. 

Alguns autores afirmam que a recarga subterrânea é a componente do balanço hídrico 

mais difícil de ser estimada (TYLER; CHAPMAN; CONRAD, 1996; WOLOCK, 2003; 

SCANLON et al., 2006; KRESIC, 2007; CROSBIE; BINNING; KALMA, 2005). Essa 

dificuldade ocorre porque as taxas de recarga direta e indireta variam, por exemplo, de acordo 
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com as tendências climáticas, com o uso do solo e com a geologia. Rushton e Ward (1979) 

citam outros os fatores que afetam as taxas de recarga natural em aquífero: a topografia; a 

precipitação; o escoamento superficial; a formação de lagoas (ponding of water); a 

evapotranspiração; os corpos hídricos superficiais; a vegetação; a profundidade e as 

propriedades hidráulicas do solo; as rachaduras do solo por secagem e o inchaço devido ao 

umedecimento; os mecanismos de escoamento através da zona não-saturada; os locais com 

diferente condutividade hidráulica na zona não saturada.  

Uma dificuldade comum para aplicação de alguns métodos de estimativa de recarga é 

o custo financeiro. Alguns métodos podem ser aplicados por meio de uma única visita ao 

campo para coletar e analisar amostras de solo e água; outros métodos necessitam de um 

monitoramento contínuo ao longo de um ano ou mais. Análises químicas, por exemplo, de 

carbono-14, de trítio, de deutério e de oxigênio-18, podem estar longe do alcance de algumas 

pesquisas devido aos elevados custos para um determinado número de amostras. 

Não se pode generalizar a idéia de que o método com maiores custos é o que irá 

apresentar melhores estimativas de recarga subterrânea. Cada sistema aquífero apresenta 

complexidades diferentes, as quais podem exigir métodos específicos e mais adequados para o 

sistema. Além disso, nem sempre um método químico envolvendo traçadores, por exemplo, 

irá despender mais custos que visitas periódicas de monitoramento na área de estudo. 

A avaliação da recarga subterrânea envolve uma determinação aproximada de certa 

quantidade de água que irá repor a água do aquífero. Assim, torna-se inadequada a utilização 

da expressão “cálculo da recarga”, pois os valores verdadeiros de recarga são indetermináveis 

por natureza. Por isso, deve-se adotar uma terminologia para os valores convencionalmente 

verdadeiros, conhecidos como “valor atribuído” ou “estimativa” (WENDLAND; RABELO, 

2010). 

 

 

3.2.3 Modelo conceitual dos mecanismos de recarga 

 

O movimento da água na atmosfera e na superfície da terra é relativamente fácil de 

visualizar, enquanto este não é o caso para o movimento das águas subterrâneas. O caminho 

do fluxo (flow path) das águas subterrâneas varia muito em comprimento, em profundidade, e 

no tempo de percurso a partir das áreas de recarga para as áreas de descarga (TRCEK; 

ZOJER, 2010).  Dessa maneira, estimar a recarga é um a tarefa que envolve o estudo dos 

mecanismos de fluxos de água subterrânea em um sistema hidrológico. 
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O estudo dos mecanismos de fluxo pode ser feito por meio da construção de um 

modelo conceitual. O desenvolvimento do modelo conceitual deve ser realizado logo no início 

de qualquer estudo de recarga, porque envolve a junção dos fatores que afetam os processos 

de recarga, com hipóteses sobre onde, quando e porque ela ocorre (Figura 7). Segundo Bear, 

Beljin e Ross (1992), o modelo conceitual consiste em um conjunto de pressupostos que 

descrever verbalmente a composição do sistema, os processos de transporte e os seus 

mecanismos, e as propriedades médias relevantes. 

 

 
Figura 7 – Modelo conceitual dos mecanismos de recarga subterrânea. Fonte: Adaptado de Healy (2010). 

 

De acordo com a Figura 7, a construção do modelo conceitual deve fazer uso de todos 

os dados (relevantes) disponíveis para a área de estudo e para as áreas ao redor. A análise 

cuidadosa de dados climatológicos, de vazão dos rios, de uso do solo, de níveis de água 

subterrânea, da química das águas superficiais e subterrâneas, das propriedades físicas e 

hidráulicas do solo, é determinante e faz parte do primeiro passo para melhorar a 

compreensão dos fenômenos envolvidos no sistema hidrológico. 

Em um modelo conceitual de recarga é necessário considerar os fluxos das águas 

superficiais e das águas subterrâneas e como eles interagem. Esse tipo de interação é 

observado através da diferença de elevação entre as águas subterrâneas e as águas 

superficiais, de acordo com a Lei de Darcy. Além disso, o tipo de solo do leito do rio deve ser 

avaliado, pois elevados valores de condutividade hidráulica permitem maiores taxas de 

recargas localizadas ou, ainda, facilita, o fluxo de água do aquífero para o rio.  
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A recarga subterrânea pode ser expressa em valores de porcentagem da precipitação 

que ocorreu em um determinado período. Para a maioria dos propósitos de gerenciamento 

hídrico em escala regional são utilizados valores de recarga anual, em que é assumida uma 

distribuição uniforme da recarga ao longo do ano (BEAR, 1979).  

 

 

3.2.4 Métodos de estimativa de recarga 

 

De acordo com o objetivo de um estudo de recarga subterrânea é definida a escala de 

espaço e de tempo necessárias (SCANLON; HEALY; COOK, 2002). A seleção do método 

para estimativa de recarga é também, em grande parte, definida pelos objetivos da pesquisa, 

pelas condições financeiras e pelo tempo disponível para execução dessa pesquisa. Além 

disso, não se pode esquecer que a seleção de um método deve sempre estar vinculada ao 

modelo conceitual do sistema hidrológico sob estudo. São exemplos de objetivos de pesquisa 

(HEALY, 2010): 

- obtenção de taxas médias de recarga em longo prazo para um aquífero; 

- estimativas pontuais de recarga no espaço para avaliação da vulnerabilidade à 

contaminação de um aquífero; 

- estimativa de recarga em pontos específicos no tempo e no espaço para calibração de 

modelos durante a simulação combinada entre águas superficiais e escoamento de águas 

subterrâneas; 

- Avaliação dos efeitos das mudanças no uso do solo e mudanças climáticas (no 

passado e no futuro) sobre os padrões de recarga. 

Existe uma diversidade de métodos para estimativa da recarga. Estes métodos 

produzem estimativas ao longo de várias escalas de tempo e espaço e procuram satisfazer uma 

série de complexidades (HEALY; COOK, 2002). Considerando-se o sistema hidrológico, no 

qual as informações de recarga são obtidas, os métodos podem ser classificadas como 

pertencentes a três zonas, ou grupos (Tabela 3): saturada, não-saturada e de águas superficiais 

(SCANLON; HEALY; COOK, 2002). Em cada um desses grupos, os métodos podem ser 

classificados como: físico, de traçador e de modelo computacional.  

Kinzelbach et al. (2002) atribuíram para esses métodos ordens de precisão, 

distribuídas em três classes, baseadas nas magnitudes dos erros associados: classe 1 – até um 

fator 2, classe 2 – até um fator 5 e classe 3 – até um fator 10 ou superior. 
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Tabela 3 – Classificação dos métodos de recarga, segundo Scanlon, Healy e Cook (2002) e Kinzelbach 

et al. (2002). 

Zona Método Classe 
Clima 

Seco Úmido 

Água superficial 

Balanço hídrico do canal 2-3 X X 

Medidores de seepage - X X 

Modelos de bacias - X X 

Traçadores isotópicos 3 X X 

Escoamento de base 1 
 

X 

Não-saturada 

Lisímetros 1 X X 

Plano de Fluxo Zero (ZFP) - X X 

Lei de Darcy 3 X X 

Traçadores históricos e ambientais 2-3 X 
 

Traçadores aplicados 2-3 
 

X 

Modelagem numérica - X X 

Saturada 

Variação do nível freático 2-3 
 

X 

Lei de Darcy 3 
 

X 

Traçadores históricos 2-3 X X 

Traçadores ambientais 3 X 
 

Modelagem numérica - X X 

(X) Adequado; () Inadequado; (-) Sem classificação. 

 

 

3.2.4.1 Método do balanço hídrico 

 

Os métodos de balanço hídrico são extensamente usados; de fato, a maioria dos 

métodos para estimativas de recarga podem ser classificados como métodos de balanço 

hídrico. Neste item será apresentado apenas o método do balanço hídrico residual, em que a 

equação final é derivada de um volume de controle, como, por exemplo, uma bacia 

hidrográfica ou um sistema aquífero. Todas as componentes dentro da equação são medidas 

ou estimadas; a recarga subterrânea é a única componente a ser estimada, ou seja, é o residual 

da equação. 

O balanço hídrico consiste em contabilizar o movimento de água para dentro e para 

fora, e as variações do armazenamento, dentro de um determinado volume de controle. O 

conceito geral da conservação da massa de água possibilita a aplicação do balanço hídrico em 

qualquer escala de tempo e espaço no ciclo hidrológico (HEALY et al., 2007). Dessa maneira, 

o balanço hídrico de uma coluna de solo (Figura 8), em escala laboratorial, pode ser realizado 

em uma escala de milímetros e em segundos.  
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Figura 8 – Componentes do balanço hídrico em uma coluna de solo. 

 

Na Figura 8, P é a precipitação sobre a superfície coluna de solo, ET é a 

evapotranspiração, Roff é o escoamento superficial (runoff), ΔS é a variação no armazenamento 

de água e D corresponde à percolação de água para fora da base coluna de solo. A percolação 

é equivalente à taxa de recarga subterrânea, R, apenas se a base da coluna se estender até o 

nível freático. Todas as componentes apresentadas na Figura 8 são computadas como taxas 

por unidade de área. Uma simples Equação (1) do balanço hídrico pode ser empregada, 

considerando a coluna de solo acima com o volume de controle: 

 

DSRETP off 
                                                                                 (1)

 

  

Dessa mesma maneira como mostrado na Figura 8, a equação do balanço hídrico pode 

ser aplicada, de modo simplificado, a uma bacia hidrográfica, considerando a zona saturada e 

não-saturada do solo: 

 

SQETQP offon 
                                                                               (2)  

  

em que, Qon é o escoamento superficial e subterrâneo para dentro da bacia; e Qoff  é o 

escoamento superficial e subterrâneo de água para fora da bacia. No entanto, há a 

possibilidade de refinar a Equação (2), considerando, por exemplo, que a precipitação ocorra 

na forma de chuva, de neve, de orvalho; até a irrigação pode ser explicitamente incluída. As 

entradas e saídas de água podem ser escritas em uma Equação (3), fazendo uma distinção 
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entre o escoamento de água superficial, Q
sw

on (o qual inclui injeções de água), e o escoamento 

de água subterrânea, Q
gw

on (o qual considera um fluxo não nulo de água entre duas bacias 

diferentes): 

 

gw

on

sw

onon QQQ 
                                                                                          (3) 

 

A evapotranspiração também pode ser dividida em outra Equação (4), de acordo com a 

fonte de evaporação de água: 

 

uzgwsw ETETETET 
                                                                           (4) 

 

Onde, ET
sw

 é a evaporação de um reservatório de água na superfície do terreno 

(barragens, rios e lagos); ET
uz

 é a evaporação do solo exposto (ausência de vegetação) e/ou 

transpiração da vegetação por meio da água armazenada na zona não-saturada do solo; e ET
gw

 

é a evapotranspiração da água subterrânea armazenada na zona não-saturada do solo. Embora 

possa ser feita essa divisão entre os tipos de evapotranspiração, na prática, as técnicas usadas 

para medir esse fenômeno determinam o fluxo de vapor de água a partir da superfície do 

terreno até a atmosfera.  

A aplicação do balanço hídrico em uma bacia hidrográfica (Figura 9) deve ser 

realizada após considerar todas as componentes envolvidas e o nível de detalhamento 

necessário para o estudo de recarga. 

 

 
Figura 9 – Corte vertical representativo de uma bacia hidrográfica com as componentes do balanço hídrico. 

Fonte: Adaptado de Healy (2010). 
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Na Figura 9, Qbf é o escoamento de água subterrânea (zona saturada) na direção do 

rio, chamado de escoamento de base (baseflow) e, às vezes de escoamento subterrâneo direto 

(groundwater runoff); Q
gw

off é o escoamento de água subterrânea para fora do aquífero (o qual 

pode incluir as extrações de água através do bombeamento em poços, Qbomb, e/ou as saídas de 

água para bacias hidrográficas adjacentes).  

A equação do balanço hídrico para um aquífero relaciona as mudanças no 

armazenamento de água subterrânea através da diferença entre o escoamento de entrada e o de 

saída de água no aquífero:  

 

gwgw

on

gw

off

gwbf SQQETQR  )(
                                                           (5)

 

 

Na Equação (5), as componentes de entrada de água estão sob forma de recarga e de 

escoamento subterrâneo entre diferentes aquíferos; as componentes de saída estão sob a forma 

de escoamento de base, de escoamento subterrâneo para fora do aquífero e de 

evapotranspiração. Esta Equação (5) é aplicada estritamente à zona saturada do solo e 

constitui uma das formas da equação de escoamento de água subterrânea, a qual é 

“solucionada” por meio de modelos numéricos de água subterrânea.  

É importante ressaltar que, apesar de todas as componentes da Equação (5) do balanço 

hídrico ser expressas em termos de taxas por unidade de tempo, elas podem apresentar 

tendências significativamente diferentes (HEALY, 2010). A precipitação, por exemplo, pode 

ocorrer em eventos fortes, variando suas taxas de 0 a 100 mm.h
-1

; a evapotranspiração, por 

outro lado, geralmente segue uma tendência sazonal com taxas variando de 0 a 1 mm.h
-1

. 

A recarga subterrânea geralmente é estimada para um intervalo de tempo no qual as 

taxas de precipitação são superiores às taxas de evapotranspiração. Esta condição pode 

ocorrer no ambiente em uma escala diária. Porém, em escalas mensais as taxas de 

evapotranspiração podem ser superiores às taxas de precipitação durante os meses de verão. 

 

 

3.2.4.2 Método da variação da superfície livre 

 

O método da variação da superfície livre (Water Table Fluctuation, WTF) se baseia na 

hipótese de que a recarga do aquífero livre é inteiramente atribuída à elevação do seu nível 

freático, ΔH (correspondente à variação do armazenamento ΔS
gw

), não sendo computado o 
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efeito sobre as demais componentes do balanço hídrico (HEALY; COOK, 2002). Assim, 

considerando-se um intervalo de tempo, Δt, pequeno o suficiente para que essa premissa seja 

válida, a recarga, R, é expressa como:  

 

t

H
SRS y

gw






                                                                             
(6) 

 

Em que, Sy é o rendimento específico do aquífero. A derivação da Equação (6) assume 

que toda a quantidade de água que atinge o nível freático, imediatamente, entra no 

armazenamento e todas as outras componentes da Equação (5) são nulas durante o período de 

recarga subterrânea. Porém, há um tempo de defasagem entre a chegada da água até o nível 

freático (durante o evento de recarga) e a sua distribuição para as outras componentes da 

Equação (5). Dessa maneira, se o método WTF for aplicado durante esse tempo de 

defasagem, toda a quantidade de água que está entrando em recarga poderá ser contabilizada. 

Além disso, a aplicação da Equação (6) para cada elevação individual do nível freático 

irá fornecer uma estimativa de recarga total (bruta). Essa recarga é chamada de total ou bruta 

porque não leva em consideração às saídas de água do aquífero durante o intervalo de tempo 

de aplicação do WTF. Para determinar a recarga total, ΔH é definido como a diferença entre o 

pico da curva de ascensão e o ponto mais baixo da curva de recessão antecedente, extrapolada 

até o instante do pico (SCANLON; HEALY; COOK, 2002).  

Segundo Healy (2010), a Equação (6) também pode ser usada para calcular a variação 

do armazenamento (net change) sob qualquer intervalo de tempo (isto é, dias, meses ou anos). 

Essa variação do armazenamento é determinada por meio da substituição de ΔH na Equação 

(6) por ΔHn, o qual corresponde à diferença de carga hidráulica entre o final e o início do 

intervalo de tempo considerado (Figura 10). Assim, a diferença entre a recarga total e a 

variação do armazenamento é igual à soma da evapotranspiração ET
gw

, do escoamento de 

base e do escoamento subsuperficial líquido (Q
gw

off  - Q
gw

on). 
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Figura 10 – Hidrógrafa de um poço de monitoramento de água subterrânea. A linha pontilhada representa o 

traçado da extrapolação da curva de recessão antecedente até o pico. Fonte: Adaptado de Healy (2010). 

 

De acordo com a Figura 10, a curva de recessão antecedente é o traço que a hidrógrafa 

do poço deveria ter seguido na ausência do(s) eventos(s) de precipitação. Esse traçado pode 

ser feito manualmente, uma prática que consome tempo e propensa a possuir certa 

subjetividade. Algumas alternativas têm surgido para tentar contornar esse tipo de problema, 

como as técnicas automatizadas para geração das curvas de recessão (HEPPNER; NIMMO, 

2005; DELIN et al., 2007). Essas técnicas, geralmente, são mais efetivas para séries longas de 

dados de nível piezométrico de poços e utilizam esses dados para fitar uma equação linear ou 

exponencial, a qual possa definir o comportamento da curva de recessão do nível freático. 

A aplicação do método WTF é simples, porque nenhuma das hipóteses envolvidas é 

feita com base nos mecanismos de movimento da água através da zona não-saturada. A 

presença de caminhos preferenciais no solo durante percolação da água não é uma restrição 

para a estimativa de recarga nesse método. A aplicação do método WTF é recomendada em 

regiões de clima úmido e em aquíferos livres rasos (COES; SPRUILL; THOMASSON, 

2007), porque há ocorrência de rápidas elevações do nível freático em resposta aos eventos 

individuais de chuva.  

Morgan e Stolt (2004) e Delin et al. (2007) concluíram que as baixas frequências de 

medição da variação no nível freático podem ocasionar estimativas menores de recarga 

subterrânea, usando o método WTF. Esses autores recomendam que as medições em campo 

do nível freático sejam feitas semanalmente ou, ainda, com uma maior frequência. 

 

 



25 

 

3.2.4.3 Método do plano de fluxo nulo 

 

O plano de fluxo nulo é o plano horizontal a uma cerca profundidade da zona não-

saturada do solo em que o gradiente hidráulico na direção vertical (dH/dz) é zero (0) 

(RICHARDS; GARDNER; OGATA, 1956). Nesse contexto, caso seja possível determinar a 

profundidade da ZFP, tanto a percolação de água (movimento vertical descendente) quanto a 

evapotranspiração (movimento vertical ascendente) poderão ser estimadas por meio das 

medidas de variação do armazenamento de água na zona não-saturada (SCANLON; HEALY; 

COOK, 2002).  

O método ZFP é também um método de balanço de hídrico aplicado sob um volume 

de controle, o qual consiste em um intervalo de profundidade discreto da zona não-saturada 

do solo e foi proposto por (RICHARDS; GARDNER; OGATA, 1956). O armazenamento de 

água é determinado a partir de medidas do teor de água em várias profundidades da zona não-

saturada. Assim, a variação do armazenamento de água é simplesmente a diferença entre a 

água armazenada em dois diferentes tempos. O método ZFP equaciona a percolação com a 

variação do armazenamento no intervalo entre o plano de fluxo nulo e o nível freático do 

aquífero: 

 


ZFP

WT

Z

Z

gw dzS .
                                                                                       (7)

 

 

 

Onde, S
gw

 é quantidade de água armazenada dentro do intervalo entre o plano de fluxo 

nulo e o nível freático; ZZFP é a profundidade do ZFP e ZWT é a profundidade do nível freático. 

A variação em S
gw

 entre medidas sucessivas do teor de umidade no perfil do solo é 

equivalente a percolação, D, e possui dimensão de L.T
-1

: 
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Em que, i é o índice de tempo t; (ti-ti-1) é o intervalo de tempo entre dois pontos 

verticais de medida do perfil de solo.  
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3.2.4.4 Método de Darcy 

 

A Equação de Darcy pode ser usada para estimar a percolação de água através da zona 

não-saturada do solo. O escoamento vertical na zona não-saturada, a Lei de Darcy adquire a 

seguinte forma: 

 

z

H
hKq zp




 )(

                                                                                         (9)
 

 

Em que, qp é taxa de percolação; Kz(h) é a condutividade hidráulica vertical; H é a 

carga hidráulica; e z é a profundidade. O método de Darcy requer medidas ou estimativas do 

gradiente na direção vertical e da condutividade hidráulica vertical como uma função do teor 

de umidade do solo ou carga de pressão. Esse método permite a estimativa de eventos 

individuais de recarga e, portanto, possibilita informações sobre os mecanismos de recarga.  

A determinação, em laboratório, da condutividade é particularmente difícil, devido a 

não-homogeneidade do solo, a variação do teor de umidade e ao sistema de coleta de amostras 

(RABELO, 2006). Apesar de ser um método local, se a espessura da zona vadosa for grande e 

o método for aplicado em profundidades maiores, podem-se obter estimativas de recarga 

bastante representativas em grandes áreas (SCANLON; HEALY; COOK, 2002). 

 

 

3.2.4.5 Métodos baseados na interação rio-aquífero 

 

As águas subterrâneas e as águas superficiais são sistemas intimamente conectados 

(WINTER et al., 1998). Se uma bacia hidrográfica for considerada como um único sistema 

hidrológico, as águas subterrâneas e superficiais não são componentes isoladas, assim, o fluxo 

e a contaminação de uma afeta a outra (SOPHOCLEOUS, 2002). As interações entre as águas 

de superfície e as subterrâneas podem ocorrer em todos os tipos de corpos d’água superficiais, 

como rios, lagos, pântanos e reservatórios e, segundo Healy (2010), são frequentemente 

estudadas para estimar as taxas de recarga subterrânea em regiões com clima úmido e 

subúmido. 

A troca entre as águas superficiais e as águas subterrâneas ocorre na maioria das 

bacias hidrográficas e é governada pela diferença entre o nível freático e o nível da água 

superficial (WINTER et al., 1998). Segundo Woessner (2000), essa troca é controlada: (1) 
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pela distribuição e magnitude da condutividade hidráulica dentro do leito do rio; (2) pelo 

gradiente hidráulico entre o nível freático e o nível de água superficial; e (3) pela geometria e 

posição do canal do rio dentro da planície aluvial.  

O sistema rio-aquífero é chamado de hidraulicamente conectado quando as águas de 

um aquífero livre, de extensão regional, interceptam o nível de água do rio. Nesse caso, se a 

carga hidráulica do aquífero for maior que a do rio, então, a direção do escoamento ocorre no 

sentido do aquífero para o rio (efluente), caracterizando uma situação chamada de exfiltração 

(Figura Figura 11a). Porém, caso a carga hidráulica do rio seja maior que a do aquífero, então, 

a direção do escoamento ocorre no sentido do rio para o aquífero (influente), caracterizando 

uma situação de infiltração (Figura 11b). Por outro lado, se houver zona não-saturada entre o 

canal do rio e o nível de água do aquífero, então, o sistema é chamado de hidraulicamente 

desconectado (Figura 11c).  

 

 
Figura 11 – Tipos de interação rio-aquífero: (a) efluente; (b) influente e (c) hidraulicamente desconectado. Fonte: 

Adaptado de Winter et al. (1998). 

 

As componentes do escoamento superficial são subdivididas em escoamento rápido ou 

direto, Q
d
, e escoamento de base, Q

bf
 (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 ou escoamento rápido 

(SOPHOCLEOUS, 2002), enquanto a parcela proveniente da contribuição subterrânea é 

representada pelo escoamento de base ou escoamento lento (HALL, 1968).   
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Zona Saturada 

Zona Não 

Saturada 

Nível 

freático 

 

Direção do fluxo 



28 

 

O escoamento de base é uma componente que reage lentamente aos eventos de chuvas 

(ECKHARDT, 2008) e pode representar a maior parcela do volume total de água escoado em 

um rio perene. Essa possível situação indica que uma grande proporção da chuva se infiltra no 

solo da bacia e escoa em direção ao rio como escoamento de base (CHOW, 1988).  

O hidrograma (Figura 12) é a denominação dada ao gráfico que representa a vazão (ou 

descarga) no tempo. A distribuição da vazão no tempo é o resultado da interação de todos os 

componentes do ciclo hidrológico entre a ocorrência da precipitação e a vazão na bacia 

hidrográfica (TUCCI, 2009). 

 

 
Figura 12 – Representação de um hidrograma com a separação do escoamento rápido e de base, durante um 

evento individual de precipitação. Fonte: Adaptado de Fitts (2002). 

 

De acordo com a Figura 12, antes da ocorrência da maior intensidade de chuva, o 

escoamento de base é, gradualmente, crescente (chamado de rising limb), enquanto o 

escoamento rápido tem início e atinge seu valor máximo (pico). Em seguida, começa o 

decaimento do escoamento rápido (chamado de falling limb) e o seu término é notado no 

encontro com o escoamento de base. O trecho final do hidrograma representa a curva de 

recessão do escoamento de base (recessão), em que há somente a contribuição do escoamento 

de base na vazão do rio.  

O escoamento de base e seus mecanismos de recessão têm sido extensivamente 

investigados por mais de um século (BOUSSINESQ, 1877 apud HALL, 1968) e são, 

frequentemente, associados com a recarga direta, a qual ocorre (consideravelmente) de 

maneira uniforme no espaço (HEALY, 2010). A análise da curva de recessão do escoamento 

de base é uma ferramenta hidrológica que vem sendo amplamente usada para estimar a 
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recarga subterrânea em aquíferos hidraulicamente conectados aos rios (RORABAUGH, 1964; 

ARNOLD; ALLEN, 1999; CHEN; LEE, 2003; DELIN et al., 2007; RUTLEDGE, 2007).  

Segundo Dewandel et al. (2003), a análise quantitativa dessa curva de recessão é, 

geralmente, realizada por meio de um método derivado do trabalho de Maillet (1905) , o qual 

demonstrou que a curva de recessão de um rio pode ser representada por uma equação 

exponencial: 

 

RIKtt
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                                                                                    (10)
 

 

Onde, Q0 é o escoamento no instante t0 e KRI é um índice de decaimento exponencial 

(índice de recessão), que possui dimensão de tempo (RUTLEDGE, 2007).  

A Equação (10) de decaimento exponencial também pode ser escrita usando a 

constante de recessão α: 

 

)( 0)(
tt

oeQtQ





                                                                                         (11)
 

 

A relação entre α e KRI é dada por: 

 

RIK

3026,2


                                                                                                 (12)
 

 

A constante de recessão representa as características hidromórficas de uma 

determinada bacia hidrográfica. Dessa maneira, α é uma função geral da topografia, do padrão 

de drenagem, das propriedades do solo e da geologia da bacia (FETTER, 2001). De acordo 

com Ford e Willians (1989), o valor da constante de recessão também é dependente das 

propriedades do aquífero, especialmente da transmissividade e do armazenamento. Um maior 

valor de α implica em curvas de recessão com formatos mais íngremes, as quais são um 

indicativo de rápida drenagem e pouco armazenamento de água no aquífero (ARNOLD et al., 

1995). Por outro lado, se o valor de α é menor, então a drenagem é lenta e o armazenamento 

de água é maior.  
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3.2.4.5.1 Técnicas de separação dos escoamentos no hidrograma  

 

Na literatura, existem três métodos gráficos manuais (Figura 13) para separação do 

escoamento direto do escoamento de base (CHOW, 1988): 

- Método da linha reta (a): envolve o traçado de uma linha horizontal a partir do ponto 

que apresenta o início do escoamento rápido até a interseção com a curva de decaimento. Este 

método é mais bem aplicado aos rios efêmeros; 

- Método da base fixa (b): é assumido que o escoamento rápido termina em um tempo 

fixo N, após o pico do hidrograma. O escoamento de base antes do escoamento rápido (curva 

de recessão antecedente) é extrapolado até a linha vertical perpendicular ao pico. Em seguida, 

uma linha reta é usada para conectar está extrapolação até o ponto da curva de recessão 

correspondente ao final do escoamento rápido; 

- Método da inclinação variável (c): a curva de recessão do escoamento de base antes 

do escoamento rápido é extrapolada à frente do pico e a curva de recessão do escoamento de 

base após a ocorrência do escoamento rápido é extrapolada para trás, até o ponto de inflexão. 

Em seguida, uma linha reta é usada para conectar os pontos finais até as curvas extrapoladas. 

 

 
Figura 13 – Métodos de separação gráfica do escoamento superficial do escoamento de base: (a) Método da linha 

reta, (b) Método da base fixa e (c) Método da inclinação variável. Fonte: Modificado de Chow (1988). 

 

Na maioria dos casos, os registros de vazão no início da curva de decaimento (falling 

limb), após o pico, não devem ser usados para análise curva de recessão, porque uma parte 

significativa da vazão ainda é representada pelo escoamento rápido (TUCCI, 2009). Linsley, 
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Kohler e Paulhus (1982) propuseram uma equação empírica para encontrar um instante em 

que não há mais ocorrência do escoamento rápido: 

 

2,083,0 AN 
                                                                                               (13)

 

 

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

rápido e A corresponde à área da bacia em km
2
. Na literatura internacional sobre o método da 

curva de recessão antecedente, o termo N é chamado de número de requerimento  da recessão 

antecedente (requirement of antecedent recession). 

Embora os procedimentos de separação sejam baseados em princípios físicos, eles 

envolvem um grau de subjetividade. Outra possibilidade para separação dos tipos de 

escoamentos é o emprego de métodos analíticos. A técnica de aplicação do filtro digital nas 

séries de vazões, originalmente usada em processamento de sinais (NATHAN; MCMAHON, 

1990; CHAPMAN, 1999; ARNOLD et al., 1995; ECKHARDT, 2005) é uma alternativa que 

possibilita a eliminação da subjetividade das técnicas de separação manual, pois, apesar de 

não possuir um significado físico, ela é reproduzível. A equação do filtro digital recursivo é 

escrita da seguinte maneira: 
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Onde, Q
fil

i é escoamento rápido filtrado no passo de tempo i; β é o parâmetro do filtro 

que, segundo Nathan e McMahon (1990) e Arnold et al. (1995), deve ser usado com um valor 

igual a 0,925 para que sejam obtidos resultado realísticos em comparação com as técnicas de 

separação manual; Qi é a vazão total no passo de tempo i; o escoamento de base no passo de 

tempo i é igual a diferença Qi - Q
fil

i. Lim et al. (2005) descreveram uma ferramenta automática 

de análise de hidrogramas, disponível na internet (WHAT – Web Hydrograph Analysis Tool –

por meio do endereço https://engineering.purdue.edu/~what/), que emprega a Equação (14) 

para a separação dos tipos de escoamento. 

Segundo Healy (2010), para determinar quando o escoamento de base é uma boa 

aproximação para estimar a recarga subterrânea, duas perguntas essenciais devem ser feitas: 

(1) toda quantidade de água responsável pela recarga do aquífero escoa em direção ao rio? (2) 
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o escoamento do rio (em situações de baixa vazão) representa apenas a contribuição do 

aquífero? 

Para responder a primeira pergunta, pode-se recorrer à equação do balanço hídrico, já 

apresentada no item 3.2.4.1: 
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                                                          (15)

 

 

Assumir que a recarga subterrânea é igual ao escoamento de base pressupõe que todos 

os outros termos da Equação (15) são negligenciados. O impacto dessa negligência sobre a 

estimativa de recarga deveria ser avaliada com algum dado de medição disponível.  

No que diz respeito à questão sobre saber se o escoamento do rio, em situação de 

baixa vazão (isto é, na ausência do escoamento rápido), é derivado inteiramente do 

escoamento subterrâneo, várias outras fontes potenciais devem ser levadas em consideração. 

Essas outras fontes incluem: neve e blocos de gelo; escoamento lento a partir de zonas 

úmidas, de pântanos, de reservatórios de água como barragens e bacias de detenção. A 

contribuição do escoamento de água (lento e constante) dessas outras fontes potenciais pode 

ser indistinguível do escoamento de base. Assim, alguns métodos poderiam computar, 

incorretamente, essas outras contribuições como sendo o escoamento de base. O uso de 

traçadores, como a temperatura, é uma alternativa para identificar as diferentes fontes de 

escoamento dentro da área de estudo.  

 

 

3.2.4.5.2 Método da Recessão Sazonal 

 

O Método da Recessão Sazonal (Seasonal Recession Method, SRM) (MEYBOOM, 

1961) é usado para se obter estimativas da recarga subterrânea. As hipóteses por trás deste 

método são que a área da bacia hidrográfica não possui barragens de água, ou quaisquer 

outras estruturas de regularização de vazão do rio, e tanto o derretimento de gelo quanto o 

escoamento superficial são negligenciados (FETTER, 2001). 

 É utilizada a série de vazões do rio de dois ou mais anos consecutivos. A Equação 

(11) indica que a vazão Q(t) varia logaritmicamente com o tempo, t. Dessa maneira, um 

hidrograma, com o eixo do tempo em uma escala linear e o eixo da vazão em uma escala 
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semi-logarítmica, irá possibilitar a representação da recessão do escoamento de base por meio 

do traçado de uma linha reta (Figura 14).  

 

 
Figura 14 – Hidrograma semi-logaritímico mostrando as recessões sazonais do escoamento de base.  

Adaptado de Fetter (2001). 

 

O volume potencial de água subterrânea, Vtp, originado de um evento individual de 

recarga, restante em armazenamento que, eventualmente, irá escoar até o rio durante uma 

recessão completa do escoamento de base (ano hidrológico 1), é dado por: 
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O índice de recessão, KRI, representa o instante em que o escoamento de base possui 

valor igual a 0,1 do seu valor no início da recessão, Qo, (década logarítmica). 

Após a determinação do valor de Vtp, pode-se calcular o volume remanescente de água 

subterrânea, Vt, no instante final da recessão (ano hidrológico 1) do escoamento de base, tf : 
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A recarga é estimada pela diferença entre o volume potencial da recessão seguinte 

(ano hidrológico 2), Vtp2, e o volume remanescente de água subterrânea na recessão do 

escoamento de base durante o ano hidrológico 1: 

ttp VVR  2

                                                                                                (18)
 

 

Esse método é mais usado em bacias hidrográficas em que há um evento sazonal de 

recarga e, em seguida, há ocorrência de um longo período de recessão do escoamento de base, 

sem intervenções de eventos de recarga (FETTER, 2001). 

 

 

3.2.4.5.3 Método da curva de recessão antecedente  

 

O método da curva de recessão antecedente (Recession Curve displacement Method, 

RCDM) é baseado na hipótese de que um aquífero livre pode ser descrito por um fluxo 

unidimensional a partir de uma fronteira com fluxo nulo, na borda do aquífero, até o rio 

(Figura 15).  

 

 
Figura 15 – Representação esquemática de um sistema rio-aquífero, na qual está baseado o modelo de 

Rorabaugh (1964). Fonte: Adaptado de Rutledge (1998). 

 

A equação do fluxo de água subterrânea nessas condições adquire a forma: 

 

t

H
S

x

HT
y








2

2

                                                                                        (19) 

 

Onde, T é a transmissividade; H é a carga hidráulica; Sy é o rendimento específico do 

solo e t é o tempo. 
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São consideradas as seguintes hipóteses: (1) o rio é hidraulicamente conectado ao 

aquífero; (2) o fluxo ocorre em uma única direção, x, no sentido do aquífero para o rio; (3) o 

aquífero é horizontal, com espessura uniforme e não confinado; (4) é isotrópico e homogêneo; 

(5) as entradas e saídas de água no sistema são, respectivamente, a precipitação e o 

escoamento de base; e (6) a recarga, a transmissividade, o rendimento específico e a distância 

do rio até a fronteira do aquífero, a, são uniformes. 

De acordo com as seis condições apresentadas, Rorabaugh (1964) desenvolveu uma 

equação analítica de séries infinitas para representar o fluxo de água do aquífero para o rio, qb, 

por unidade de comprimento do rio. No entanto, apenas o primeiro termo da série infinita é 

necessário para descrever o escoamento de base (RUTLEDGE, 1998). Essa equação é válida 

para o caso de uma elevação instantânea e uniforme do nível freático, h0: 

 

)4/(0
22

2)( ySaTt

b e
a

h
Ttq












                                                                         (20)
 

 

De acordo com as hipóteses do RCDM, a água de precipitação que infiltrou e 

atravessou a zona não-saturada do solo até atingir o nível freático (recarga) irá, 

eventualmente, participar do escoamento de base, na direção do aquífero para o rio. No 

entanto, para cada evento individual de recarga, existe um tempo de defasagem para que esta 

chegue até o rio sob a forma de escoamento de base. Esse tempo de defasagem é chamado de 

tempo crítico e, segundo Rutledge (2000), é definido como o tempo requerido para a curva de 

recessão atingir uma forma assintótica, igual ou próxima de uma reta em um gráfico de vazão 

(em escala logarítmica) contra o tempo (em escala linear).  

O tempo crítico é determinado a partir das propriedades do aquífero (RUTLEDGE, 

2007):  

 

T

aS
t

y

c

22,0


                                                                                             (21)
 

 

O tempo crítico também é calculado a partir do índice de recessão, KRI (RUTLEDGE, 

2007): 

 

RIc Kt 2144,0
                                                                                            (22)
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Glover (1964) e Rorabaugh (1964 apud HUANG; KUNG; LEE, 2010) estimaram que 

o volume total da descarga subterrânea para o rio após o tempo crítico é, aproximadamente, 

igual à metade do volume total de água que recarregou o aquífero. Então, a recarga para cada 

pico do hidrograma pode ser estimada pela expressão (BEVANS, 1986; RUTLEDGE, 1998): 

 

 
3026,2

2 12 RI

bfbf KQQ
R




                                                                                   (23)
 

 

Onde, Q1
bf

 é o escoamento de base antes do pico do hidrograma extrapolado para o 

tempo crítico; Q2
bf

 é o escoamento de base após o pico extrapolado para tc. Cada pico presente 

na série de vazões do rio é considerado como um evento individual de recarga subterrânea 

(Figura 16) em que será aplicado o RCDM. O índice de recessão e o tempo crítico são 

assumidos como constantes para todo o período de registro de vazão.  
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Figura 16 – Procedimento de utilização do RCDM para estimar a recarga subterrânea em resposta a um evento 

individual de recarga. Fonte: Modificado de Rutledge (1998). 

De acordo com Rorabaugh (1964) e Halford e Mayer (2000), K pode ser determinado 

a partir da curva de recessão da hidrógrafa dos poços de observação, situados na área de 

estudo. No entanto, o hidrograma do rio tende a representar uma maior área de contribuição 

do aquífero em comparação com um único poço (HEALY, 2010).  

Uma desvantagem desse modelo está associada ao tempo para realizar as estimativas 

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

extrapolação manual da linha de recessão (CHEN; LEE, 2003). Para reduzir o tempo de 

cálculo e diminuir a subjetividade, foi desenvolvida uma série de programas automatizados: 

RECESS, RORA, PART e PULSE (USGS, 2011). Esses programas estão disponíveis em 

domínio público no website do United States Geological Survey 

(http://water.usgs.gov/ogw/gwsw.html). O software RECESS possibilita o cálculo do índice 
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de recessão, enquanto o software RORA utiliza o método da curva de recessão antecedente, 

proposto por Rorabaugh (1964), para estimar a recarga subterrânea. 

Para utilizar o software RORA, é necessário informar o índice de recessão e o 

requirement of antecedent recession, N. Além disso, cuidados devem ser tomados ao 

apresentar ou interpretar os resultados em um escala de tempo muito pequena, por causa de 

alguns eventos complexos de recarga. Segundo Rutledge (2007), eventos chuvosos que 

ocorrem durante um curto período de tempo dificultam a medição adequada do comprimento 

da curva de recessão. Porém, os erros resultantes tendem a ser compensados quando um 

período de tempo mais longo é usado. Por exemplo, tomando dois picos consecutivos do 

hidrograma, em que o comprimento de recessão do primeiro pico é muito curto, a estimativa 

de recarga é anomalamente grande, mas no segundo pico pode ser estimada uma recarga 

anomalamente pequena. 

 

 

3.2.4.6 Método de traçadores químicos 

 

Testes com traçadores são muito úteis para adquirir informações sobre a extensão das 

áreas de recarga, características do escoamento subterrâneo e transporte de contaminantes 

(ZHOU; WINTERLE; LOVE, 2003). Os traçadores possuem uma variedade de aplicações em 

estudos hidrológicos, mais especificadamente: fornecendo estimativas quantitativas e 

identificando as fontes de recarga, fornecendo informações sobre o tempo de deslocamento da 

água, avaliando a importância dos caminhos preferenciais, fornecendo informações sobre a 

dispersão hidrodinâmica e possibilitando dados para calibração de modelos numéricos de 

escoamento de águas subterrâneas e de transporte de solutos (COOK; HERCZEG, 1998; 

SCANLON; HEALY; COOK, 2002).  

Segundo Scanlon, Healy e Cook (2002) os traçadores são classificados em três 

categorias: traçadores ambientais naturais, traçadores históricos e traçadores aplicados. Neste 

trabalho será descrito apenas o método do cloreto, como um exemplo de traçador ambiental. 

Caso o leitor queira detalhes sobre a aplicação de outros tipos de traçadores, o trabalho de 

Scanlon, Healy e Cook (2002) e Edmunds et al. (1992) devem ser consultados.  

 

 

3.2.4.6.1 Traçador de cloreto na zona não-saturada 
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O cloreto meteórico é um excelente traçador de movimento da água na subsuperfície, 

porque é considerado conservativo devido à sua forma iônica (não adsorve sobre silicatos 

negativamente carregados) (HEALY, 2010). Além disso, o cloreto é altamente solúvel em 

água (a solubilidade do cloreto de sódio é cerca de 220.000 mg.L
-1

; HOLSER, 1979) e, 

geralmente, não participa das reações presentes nos ciclos biogeoquímicos. O cloreto é 

transportado para a atmosfera por meio da evaporação da água salina dos oceanos. Na 

atmosfera, o cloreto movimenta-se, depositando-se na superfície do solo por meio das 

precipitações pluviométricas e também da deposição seca. Ao atingir a superfície do terreno, 

o cloreto presente na precipitação é infiltrado no solo e tende a aumentar sua concentração 

com o aumento da profundidade até a zona de raízes, por causa do efeito da 

evapotranspiração. 

Na zona não-saturada, a concentração de cloreto é inversamente proporcional à taxa de 

percolação (ou drenagem) de água, portanto, altas concentrações de cloreto implicam em 

baixas taxas de percolação de água. O método do balanço de massa de cloreto (Chloride Mass 

Balance, CMB) na zona não-saturada possibilita a estimativa da percolação (recarga 

potencial) no solo. A equação do balanço hídrico para estimar a percolação em uma coluna de 

solo estendida até uma profundidade maior que a ZFP é: 

 

DQETQP sw

off

sw

on 
                                                                              (24)

 

 

Onde, P é a precipitação; Q
sw

on é o escoamento superficial em direção à coluna de solo 

(incluindo a irrigação); Q
sw

off é o escoamento superficial para fora da coluna; e D é a 

percolação pela base da coluna (recarga potencial). Na Equação (24) é assumido que não há 

presença de escoamento subterrâneo lateral a coluna de solo e o regime é permanente, ou seja, 

não há variações no armazenamento de água dentro da coluna. 

A equação do método CMB para a zona não-saturada pode ser obtida associando a 

concentração de cloreto em cada uma das componentes da Equação (24) do balanço hídrico: 
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off
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off
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                                                          (25)
 

  

Onde, Cp, C
sw

on, C
sw

off e Cuz, são, respectivamente, as concentrações de cloreto na 

precipitação, no escoamento superficial em direção à coluna, no escoamento superficial para 
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fora da coluna e na água dos poros da zona não-saturada (na base da coluna). Map é a taxa de 

massa de cloreto aplicada à coluna em decorrência de atividades antrópicas, como a aplicação 

de fertilizantes agrícolas contendo sal de cloreto. Além disso, Map também considera as 

deposições secas naturais de cloreto. 

A aplicação da Equação (25) requer medições da concentração de cloreto na 

precipitação, no escoamento superficial, na zona não-saturada e também de uma estimativa de 

deposição seca de cloreto. Esse número de termos torna difícil a aplicação do método CMB 

em situações onde não se pode negligenciar, por exemplo, Q
sw

on e/ou Q
sw

off. Esse método é 

frequentemente aplicado para estimar a drenagem em regiões áridas ou semi-áridas, onde 

Q
sw

on, Q
sw

off  e a irrigação podem ser desprezadas, simplificando a equação do método CMB: 

 

uz

app

C

MPC
D




                                                                                        (26)
 

 

Segundo Wood e Sanford (1995), algumas condições e limitações devem ser levadas 

em consideração para que a aplicação da Equação (26) tenha sucesso: (1) a deposição 

atmosférica é a única fonte de entrada de cloreto na água subterrânea; (2) o cloreto comporta-

se como traçador conservativo ao longo do seu caminho percorrido; (3) a adsorção de cloreto 

pelas plantas é negligenciada na zona de raízes; (4) a lixiviação do cloreto depositado na 

superfície do terreno é completa; (5) o movimento da água subterrânea na zona não-saturada e 

na zona saturada ocorre em uma única direção (unidimensional, vertical) e interpretado como 

tipo pistão (piston flow); e (6) Q
sw

on e Q
sw

off  podem ser negligenciados.  

Por outro lado, nas estimativas de drenagem, obtidas através do método CMB na zona 

não-saturada, pode haver contribuição dos fluxos preferenciais. Sukhija et al. (2003) 

mostraram a importância da necessidade em reavaliar as estimativas de recarga baseadas em 

uso de traçadores naturais sob a hipótese de fluxo em pistão. Esses autores concluíram que 

uma parte considerável da recarga possui contribuição dos fluxos preferenciais na zona não-

saturada em solos arenosos semi-consolidados.  

 

 

3.2.4.6.2 Traçador de cloreto na zona saturada 
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O método CMB aplicado à zona saturada é similar ao método CMB da zona não-

saturada descrito para uma coluna de solo. Porém, a componente percolação, D, é substituída 

pela componente recarga, R, e a concentração de cloreto na zona não-saturada (na base da 

coluna) é substituída pela concentração de cloreto na água subterrânea, Cgw. Essa 

aproximação foi usada pela primeira vez por Eriksson e Khunakasem (1969) para estimar a 

recarga subterrânea em Israel. Um valor igual a 95 mm.ano
-1

 foi encontrado, próximo 

daqueles estimados usando outros métodos. Para a zona saturada a Equação (26) adquire a 

seguinte forma: 

 

gw

app

C

MPC
R




                                                                                         (27)
 

 

Segundo Wood (1999), o método CMB aplicado à zona saturada não é sensível aos 

mecanismos de escoamento através da zona não-saturada. Além disso, há uma maior 

facilidade na obtenção de amostras de águas subterrâneas na zona saturada em relação à 

obtenção de amostras de solo em diferentes profundidades na zona não-saturada (HEALY, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

4 ÁREA DE ESTUDO 

 

 

4.1 Localização 

 

A área de estudo (Figura 17) é a bacia hidrográfica do Ribeirão da Onça (65 km
2
), 

localizada no município de Itirapina, 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 
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natural. O Ribeirão da Onça é um dos formadores do Rio Jacaré-Guaçú, afluente do Rio Tietê 

pela margem direita. 

 

 
Figura 17 – Localização da bacia hidrográfica do Ribeirão da Onça, Itirapina/SP, Brasil.  

Fonte: Modificado de Guanabara (2011). 

 

Uma característica importante dessa bacia é situar-se inteiramente em área de 

afloramento do Sistema Aquífero Guarani, fornecendo informações de interesse para o 

aprofundamento dos conhecimentos sobre o comportamento da recarga subterrânea desse 

sistema aquífero. 

 

4.2 Características físicas 

 

O mapa em detalhe e a altimetria da bacia estão apresentadas na Figura 18. 
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Figura 18 – Altimetria da bacia do Ribeirão da Onça. Fonte: Gomes (2008). 

 

A caracterização fisiográfica da bacia do Ribeirão da Onça foi elaborada por Mattos et 

al. (1984)
 
e Preto Filho (1985)

 
apud Pompêo (1990) sobre mapas em escala 1:10.000, sendo 

obtidos os valores: 

 

Área de drenagem                                                                  65 km
2
 

Perímetro                                                                               42 km 

Comprimento axial                                                                11 km 

Extensão do curso d’água principal                                       16 km 

Comprimento total dos cursos d’água                                    55 km 

Altitude máxima                                                                     840 m 

Altitude mínima                                                                      640 m 

Declividade média                                                              7,6 m.km
-1

 

 

O sistema de drenagem é analisado pelo índice de densidade de drenagem, Dd, dado 

pela razão entre o comprimento total dos cursos d'água e a área de drenagem. Os valores 

limites são 0,75 km.km
-
² para drenagem pobre e 1,5 km.km

-
² para drenagem rica. A bacia do 
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Ribeirão da Onça em que Dd = 0,95 km.km
-
² apresenta um desenvolvimento mediano em seu 

sistema de drenagem (POMPÊO, 1990).  

Com relação à forma da bacia, a razão entre seu perímetro e a circunferência de área 

equivalente à área da bacia, denominada de coeficiente de compacidade, kc, possui um valor 

igual a 1,55. O coeficiente de compacidade indica maior sujeição a enchentes quanto mais 

próximo da unidade (um) for seu valor. De acordo com o valor kc = 1,55, a bacia do Ribeirão 

da Onça não é sujeita a enchentes (POMPÊO, 1990). 

 

 

4.3 Geologia e pedologia 

 

O substrato  geológico  da  bacia  do  Ribeirão  da  Onça  é  constituído  por 13 

(treze) rochas do Grupo São Bento. Essas rochas são originadas principalmente a partir 

da Formação Botucatu e uma pequena porção a partir da  Formação  Serra  Geral,  a qual 

ocupa  o  setor  de  jusante  da  bacia (CASTRO JÚNIOR, 2008). 

As exposições de rochas básicas na secção exutória sugerem  uma  origem  intrusiva,  

configurando  um  dique  de  diabásio (CASTRO JÚNIOR, 2008). 

As Formações Superficiais que recobrem essa bacia constituem-se de materiais 

residuais da Formação Botucatu e materiais trabalhados originados de basaltos na encosta da 

margem esquerda à jusante do Ribeirão da Onça (CASTRO JÚNIOR, 2008). As Formações 

Superficiais são, e termos de textura, semelhantes a grãos de quartzo, provavelmente 

retrabalhados por processos de coluvionamento (CASTRO JÚNIOR, 2008).  

Por causa da existência da Formação Superficial, pode-se definir a existência de um 

aquífero superior com uma espessura de no máximo 20 metros, o qual corresponde às reservas 

renováveis (reguladoras), e outro aquífero mais profundo (inferior), constituído pelos arenitos 

Botucatu e Pirambóia, representando o Aquífero Guarani, propriamente dito (DAVINO, 1984 

apud CONTIN NETO, 1987). 

Figura 19 mostra a localização da bacia do Ribeirão da Onça dentro do mapa 

geológico do Estado de São Paulo. 
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Figura 19 – Mapa geológico do Estado de São Paulo na região da bacia do Ribeirão da Onça. 

Fonte: Castro Júnior (2008). 

 

Segundo Castro Júnior (2008), há cinco tipos pedológicos principais (Figura 20): areia 

quartzosa profunda (AQ), latossolo vermelho-amarelo álico (LV-2), latossolo roxo eutrófico 

(LRe), terra roxa estruturada distrófica ou eutrófica (TE2), solos hidromórficos (Hi) e 

latossolo vermelho-escuro distrófico ou álico (LE-1). 

 

 
Figura 20 – Mapa pedológico do Estado de São Paulo na região da bacia do Ribeirão da Onça. 

Fonte: Castro Júnior (2008). 
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4.4 O uso e ocupação do solo 

 

Os solos da bacia do Ribeirão da Onça são usados para pecuária, não sendo 

observadas áreas consideradas pavimentadas e nenhuma área industrial. O uso atual do solo 

(Figura 21), em que a cobertura vegetal original foi a do cerrado, é composto por pastos, cana-

de-açúcar, laranjas, eucaliptos, áreas de várzea e por culturas de alta rotatividade como a soja 

e o amendoim. 

A bacia está sujeita a todo tipo de utilização econômica, expondo-se a fontes 

potenciais de contaminação decorrente de atividades agrícolas (aplicação de fertilizantes, 

herbicidas e pesticidas). 

 

      
 

      
Figura 21 – Usos do solo na bacia do Ribeirão da Onça: (a) pastagem; (b) eucaliptos; (c) citros;  

e (d) cana-de-açúcar.  

 

Manzione, Tanikawa e Wendland (2011) realizaram uma classificação multitemporal 

de imagens de satélite Landsat da bacia do Ribeirão da Onça entre os anos 2000 e 2011. Esses 

autores aplicaram um Modelo Linear de Mistura Espectral sobre as imagens, gerando imagens 

fração solo, vegetação e sombra a partir da resposta espectral do pixel nas diversas bandas. 

Após a geração das imagens-fração, realizaram a segmentação das mesmas, agrupando os 

pixels adjacentes e com características similares, formando uma cena dividida em polígonos. 

Sobre essas imagens segmentadas realizaram uma classificação não-supervisionada 

(b) 

(

c) 

(a) 

(c) (d) 
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(ISOSEG). Esses autores obtiveram como produto final as imagens temáticas, posteriormente, 

transformada em mapas de uso e ocupação do solo (Figura 22), divididos em classes, 

representando os alvos presentes na cena: cana-de-açúcar, pastagens, soja, citros, mata nativa 

e eucalipto. 

 

 

  
Figura 22 – Mapas de uso e ocupação do solo na Bacia do Ribeirão da Onça para os anos de (a) 2000; (b) 2003; 

(c) 2005; (d) 2008; e (e) 2010. Fonte: Manzione, Tanikawa e Wendland (2011). 

 

 

4.5 Climatologia  

 

Segundo Barreto (2006), a temperatura média anual da região é de 20,5ºC, valor 

obtido na Estação Climatológica do CRHEA. A classificação climática de Köppen para a 

região indica que a bacia possui clima subtropical úmido com chuvas de verão, apresentando 

variação para clima tropical úmido com inverno seco.  

 

 

 

(

a) 

(

b) 

(

c) 

(

d) 

(a) 
(b) (c) 

(d) 
(e) 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

5.1  Monitoramento do nível freático 

 

O monitoramento da variação do nível freático foi realizado, quinzenalmente, com um 

medidor de nível manual, em 11 piezômetros (poços de monitoramento) distribuídos 

espacialmente dentro e próximos aos limites da bacia do Ribeirão da Onça (Figura 23). Esses 

piezômetros foram escolhidos porque estão localizados em diferentes tipos de culturas 

agrícolas e não secaram durante o período de estudo. Os poços monitorados são os números: 

05, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 (Tabela 4). 

 

 
Figura 23 – Localização dos poços de monitoramento na bacia do Ribeirão da Onça.  

 

Os poços 13, 14 e 15 estão em área de citros (laranja e limão), a qual sofre os efeitos 

da irrigação por sistema de gotejamento. A água usada para irrigação é proveniente do 

Ribeirão da Onça e não há dados precisos sobre o funcionamento do sistema de 

bombeamento. Nas áreas onde se encontram os piezômetros 15 e 08 houve alterações no uso 

do solo durante o período de estudo (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Poços de monitoramento, tipo de culturas agrícolas e precipitação anual. 

Poços 

Ano 

hidrológico 
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Precipitação 

(mm) 
1491,9 1175,5 1656,9 1353,3 1463,8 1520,9 1807,7 

Prof. 

Média (m) 

Cultura 

agrícola 

Cultura 

agrícola 

Cultura 

agrícola 

Cultura 

agrícola 

Cultura 

agrícola 

Cultura 

agrícola 

Cultura  

agrícola 

05 6,60 Pastagem Pastagem Pastagem Pastagem Pastagem Pastagem Pastagem 

08 21,58 Citros 
Solo 

posio 

Cana-de- 

açúcar 

Cana-de- 

açúcar 

Cana-de- 

açúcar 

Cana-de- 

açúcar 

Cana-de- 

açúcar 

09 20,29 Eucaliptos Eucaliptos Eucaliptos Eucaliptos Eucaliptos Eucaliptos Eucaliptos 

10 19,27 Eucaliptos Eucaliptos Eucaliptos Eucaliptos Eucaliptos Eucaliptos Eucaliptos 

13 9,76 Citros Citros Citros Citros Citros Citros Citros 

14 6,59 Citros Citros Citros Citros Citros Citros Citros 

15 7,80 
Cana-de- 

açúcar 

Cana-de- 

açúcar 
Citros Citros Citros Citros Citros 

16 5,02 Pastagem Pastagem Pastagem Pastagem Pastagem Pastagem Pastagem 

17 10,91 Pastagem Pastagem Pastagem Pastagem Pastagem Pastagem Pastagem 

18 13,61 Pastagem Pastagem Pastagem Pastagem Pastagem Pastagem Pastagem 

19 14,23 Pastagem Pastagem Pastagem Pastagem Pastagem Pastagem Pastagem 

Prof. Média = profundidade média do nível freático; Ano hidrológico = início em outubro e término em setembro. 

 

 

5.2 Monitoramento da precipitação 

 

Os dados de precipitação foram coletados na Estação Climatológica do Centro de 

Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada (CRHEA) da USP, localizada nas coordenadas 

geográficas 22º10’13,7”S e 47º53’55”W (datum WGS 84) (Figura 24). Para obtenção dos 

valores de precipitação no CRHEA, utilizou-se um pluviômetro tipo ville de Paris.  

Com o objetivo de melhorar a representatividade espacial dos dados de precipitação, 

foram instaladas três novas Estações Climatológicas Automáticas (frabricante Campbell) 

dentro da bacia do Ribeirão da Onça (Figura 24): uma na Fazenda Santo Inácio de Loyola (em 

maio/2010), outra na Fazenda Monte Alegre (em junho/2011) e a terceira na Fazenda Santa 

Maria da Fábrica (em junho/2011), próximo à seção de controle de medição de vazão. Essas 

três estações climatológicas foram programadas para realizarem medidas horárias. 

 

 

(

a) 

(

b) 

(

c) 
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Figura 24 – Localização das Estações Climatológicas do CRHEA, Santo Inácio, Monte Alegre e Santa Maria na 

bacia do Ribeirão da Onça. 

 

 

5.3 Monitoramento da vazão 

 

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

controle, próximo ao exutório da bacia do Ribeirão da Onça (Figura 25), dentro da Fazenda 

Santa Maria da Fábrica. A jusante dessa seção há de uma ponte construída sobre dois tubos 

circulares de concreto (bueiros) com 1,50 metros de diâmetro cada um. Os dois tubos 

funcionam como estruturas medidoras de vazão. 

Foram registrados, em intervalos de 15 minutos, os valores de lâmina ou tirante 

d’água, através de um Diver datalogger (marca Schlumberger), o qual funciona como um 

linígrafo. A construção do linígrafo foi feita por Maldonado (2009) em seu estudo sobre 

metodologias para quantificação contínua da vazão no Ribeirão da Onça. Os dados do Diver 

foram coletados, quinzenalmente, com um computador netbook.  

 

Santo Inácio 

Monte Alegre 

Santa Maria 
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Figura 25 – Localização da seção medição de vazão no Ribeirão da Onça. 

 

Além disso, nessa mesma seção realizaram-se medições de vazão a vau com um 

molinete hidrométrico (Figura 26) em 60% da profundidade a partir da superfície d’água, com 

as verticais a cada 0,30 metros, usando o método da seção média, conforme descrito por 

Santos et al. (2001). As medições de vazão usando o molinete também foram realizadas a 

cada 15 dias. O local dessa seção de controle foi escolhido em estudos anteriores 

(BARRETO, 2006; GOMES, 2008) devido à facilidade ao acesso.  

 

 
Figura 26 – Medição de vazão com molinete hidrométrico à montante dos bueiros circulares. 
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5.4 Estimativa da recarga direta 

 

A estimativa da recarga direta na bacia do Ribeirão da Onça foi realizada por meio da 

aplicação de dois métodos físicos: o método da variação da superfície livre (WTF) e o método 

do deslocamento da curva de recessão antecedente (RCDM); e por um método químico: o 

método do balanço de massa de cloreto (CMB) na zona saturada do solo. A escala espacial de 

aplicação, as hipóteses que foram consideradas, o tipo de recarga estimada, as incertezas e os 

erros associados a cada um dos três métodos são diferentes (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Diferenças entre os métodos usados para estimativa de recarga subterrânea na bacia 

do Ribeirão da Onça. Fonte: Modificado de Healy (2010). 

Método 
Tipo de Recarga Escala 

temporal 

Escala  

espacial 

Estimativa 

de recarga 

Fonte  

de 

dados 

Freq. de 

coleta de 

dados 

Período de 

avaliação 
Direta Indireta 

WTF X 
 

Evento/dia  

ou sazonal 
(10-100 m

2
) Total 

Zona 

saturada 
m 2004–2011 

RCDM X 
 

Meses até 

anos 
Bacia Líquida Rio 0 2008–2011 

CMB X X 
Décadas até 

milênios 

(10.000-

1.000.000 

m
2
) 

Total 
Zona 

saturada 
I 2010–2011 

A expressão “Evento/dia” é referente ao período de tempo que pode ser menor, mas não superior, a um 

dia. Em “freqüência (freq.) de coleta de dados”, 0 significa que podem ser usados dados existentes (já coletados) 

e nenhum dado novo precisa, necessariamente, ser coletado; I significa que os dados precisam ser coletados 

apenas uma vez em campo; e m significa que os dados precisam ser coletado várias vezes em campo.  

 

O período de estudo compreendeu os anos hidrológicos de 2004–2005 até 2010–2011. 

Cada ano hidrológico (diferente do ano Juliano) possui início em outubro de um ano e 

término em setembro do ano seguinte. No entanto, somente o método WTF pôde ser aplicado 

ao longo de todo o período (2004–2011), porque houve disponibilidade de dados de variação 

do nível freático. A aplicação dos métodos RCDM e CMB foi restrita, respectivamente, à 

disponibilidade de dados diários de vazão do Ribeirão da Onça (2008–2011) e de dados de 

concentrações de cloreto na água da chuva e na água subterrânea (2010–2011). 

 

 

5.4.1 Aplicação do método da variação da superfície livre 

 

Para a aplicação do método da variação da superfície livre (Water Table Fluctuation) 

foi usada a série de medições manuais de nível freático dos poços localizados na bacia do 

Ribeirão da Onça. No método WTF, foi considerado que cada elevação individual do nível de 
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água subterrânea (presente na hidrógrafa de cada piezômetro) representou uma parcela da 

recarga direta. O método consistiu na identificação dos períodos contínuos de recessão, de 

acordo com os eventos de precipitação observados no período e as alterações na inclinação da 

curva de recessão. Após essa identificação, foi realizado um ajuste para período de recessão, 

usando uma função do tipo lei de potência: 

 

b

aq XaN ).(                                                                                    (28) 

 

Onde, Naq é o nível de água subterrânea, a e b são os parâmetros calculados a partir do 

melhor ajuste, X é o número de dias a partir do primeiro dia de monitoramento do nível 

freático no piezômetro. Para cada curva de recessão de um mesmo poço foi feito um ajuste, 

usando a função do tipo lei de potência. A lei de potência representa o traçado característico 

da curva de recessão dos poços e possibilita a eliminação da subjetividade do traçado à mão 

livre. O ajuste foi considerado satisfatório quando o coeficiente de determinação (R
2
) foi 

maior que 0,80. 

A aplicação do método do WTF requer o valor de rendimento específico do solo. 

Foram adotados os valores médios de Sy determinados por Gomes (2008), o qual realizou 

campanhas de coleta de amostras indeformadas de solo em diferentes pontos da bacia do 

Ribeirão da Onça (Figura 27) e em diferentes profundidades. O ensaio para determinação do 

rendimento específico foi baseado no teor de umidade do solo, através do Funil de Haines.  

 

 
Figura 27 – Pontos de coleta de amostras indeformadas de solo na bacia do Ribeirão da Onça. 

Fonte: Gomes (2008). 
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O rendimento específico foi determinado a partir das amostras indeformadas, 

coletadas em várias profundidades (Tabela 6). O valor médio do rendimento específico varia 

entre 8,5% e 15,9%, de acordo a distribuição espacial dos pontos de coleta (PCAs). Para a 

estimativa da recarga nos poços, foi usado como critério de seleção de Sy a distância do poço 

em relação aos locais em que foram retiradas as amostras indeformadas de solo. O valor do 

rendimento específico é determinante nas estimativas de recarga direta usando o WTF. 

Wendland, Barreto e Gomes (2007) demonstraram a influência desse parâmetro (Sy) nas 

estimativas de percolação profunda na bacia do Ribeirão da Onça. 

 

Tabela 6 – Valores de rendimento específico do solo para diferentes pontos de coleta (PCAs) e 

diferentes profundidades. Fonte: Gomes (2008). 

Pontos de coleta de amostras de solo (PCA) 

PCA 01 PCA 02 PCA 03 PCA 04 PCA 05 

Prof. (m) Sy Prof. (m) Sy Prof. (m) Sy Prof. (m) Sy Prof. (m) Sy 

13,00 8,7% 3,00 15,4% 6,10 12,4% 14,80 9,6% 4,40 16,8% 

14,00 7,8% 4,00 15,2% 7,10 12,4% 16,00 10,4% 5,40 15,7% 

15,80 9,0% 4,50 14,7% 8,40 8,9% 16,90 11,1% 6,00 15,1% 

- - - - 9,30 10,4% 18,10 12,7% - - 

- - - - - - 19,10 9,0% - - 

Média: 8,5% Média: 15,1% Média: 11,0% Média: 10,6% Média: 15,9% 

Desvio: 0,6% Desvio: 0,4% Desvio: 1,7% Desvio: 1,4% Desvio: 0,9% 

Desvio = desvio-padrão; Prof. = profundidade de coleta da amostra; Sy = rendimento específico. 

 

Após estimativa a recarga para cada um dos 11 poços, foi realizada a estimava média 

ponderada da recarga para a área da bacia do Ribeirão da Onça. Esse procedimento é, na 

realidade, a transformação de uma escala menor para um escala maior (upscaling), pois as 

estimativas de recarga pontuais (de cada poço) foram espacializadas, de modo a obter um 

único valor de recarga direta para a bacia hidrográfica. O critério usado para estimar a recarga 

média ponderada foi o tipo de cultura agrícola onde estão localizados os poços. Os poços 

inseridos em um mesmo tipo de cultura agrícola foram agrupados e como fator de ponderação 

foram definidas áreas de influência para cada grupo. As áreas de influência correspondem à 

área total da cultura agrícola dentro da bacia do Ribeirão da Onça. 

Com os poços já agrupados, foram definidas o valor das áreas de influência para os 

grupos. O valor dessas áreas foi calculado usando as imagens de satélite classificadas por 

Manzione, Tanikawa e Wendland (2011), posteriormente, transformadas em mapas de uso e 

ocupação do solo. Esses mapas foram analisados e, quando necessário, corrigidos por meio 

das anotações feitas nas visitas de campo a cada 15 dias, desde o ano de 2004. A recarga 
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média de cada grupo foi calculada usando a média aritmética dos piezômetros pertencentes a 

um mesmo grupo. O resultado do produto entre a recarga média de cada grupo e as suas 

respectivas áreas de influência foi usado como valor de recarga média ponderada para a bacia.  

As recargas médias ponderadas foram calculadas para a toda a área da bacia (área 

total) e também, somente, para a área situada à margem direita em relação ao curso d’água 

principal da bacia (área parcial). Essa área parcial corresponde ao local da bacia em que estão 

situados os poços de monitoramento usados neste estudo. Na margem esquerda da bacia (em 

relação ao curso d’água principal), não há poços instalados.  

 

 

5.4.2 Aplicação do método da curva de recessão antecedente 

 

Para a aplicação do método da curva de recessão antecedente (Recession 

Displacement Method, RCDM) foi usada a série contínua de vazões diárias obtida na seção de 

controle do Ribeirão da Onça. Como a estimativa de recarga subterrânea nesse método é feita 

para cada pico do hidrograma, então, torna-se crucial a série completa de vazões diárias (sem 

a ausência de dados). No entanto, apenas durante os anos hidrológicos de 2008–2009, 2009–

2010 e 2010–2011 houve disponibilidade dessa série completa de dados de vazões do 

Ribeirão da Onça.  

No dia 23/11/2007 foi construído o primeiro linígrafo e no dia 06/12/2007 foi 

instalado o equipamento Floater (tipo bóia e contrapeso) para registro contínuo da lâmina 

d’água. No dia 11/07/2008 o Floater foi trocado pelo equipamento Diver (marca 

Schlumberger), o qual realiza as leituras até o presente. Porém, entre os dias 06/10/2010 e 

23/11/2010 houve uma série de problemas no funcionamento do Diver, ocasionando a 

ausência de leituras de altura d’água.  

Dispondo da série de valores de lâmina d’água a cada 15 minutos, aplicou-se a 

equação dos bueiros (canais) circulares (HENDERSON, 1966) para a estimativa da vazão no 

Ribeirão da Onça: 

 

05,0

09,1

60,0 4,0
.503,1 










S
E

D

Q
c

B

 para 0 < Ec.D
-1

 < 0,8                                       (29) 

 



56 

 

05,0

05,1

4,0
.378,1 










S
E

D

Q
c

B

 para 0,8 < Ec.D
-1

 < 1,2                                        (30) 

 

Em que, Q é a vazão do rio (m
3
.s

-1
); DB (m) é o diâmetro dos bueiros circulares; e Ec 

(m) é a energia mínima, medida imediatamente na entrada dos bueiros, que corresponde ao 

valor da carga hidráulica; S0 (m) é a declividade de fundo (média) dos dois canais circulares 

em questão, igual a 0,025.  O termo (S0/0,4)
0,05

 é uma correção devido ao efeito da contração 

da veia líquida que ocorre na entrada dos dois canais e diminui a vazão. Nas situações em que 

o valor de Ec.D
-1

 foi maior que 0,8, a Equação (30) foi aplicada para estimar a vazão no 

Ribeirão da Onça.  

Para completar os dados de vazão no período não medido (06/10/2010–23/11/2010), 

foi empregada a série de vazões sintéticas geradas, a partir de um framework de modelagem 

hidrológica gratuito (JAMS), por Ribeiro (2012a). O framework JAMS foi usado para 

construção de um modelo chuva-vazão, nomeado JAMS–Guarani, com o objetivo de expandir 

as séries históricas de escoamento superficial do Ribeirão da Onça (Figura 28). 

 

 
Figura 28 – Resultado pré-eliminar da simulação do escoamento superficial do Ribeirão da Onça, usando o 

modelo chuva-vazão JAMS–Guarani. Fonte: Ribeiro (2011). 

 

Em seguida, para estimar a recarga foram executadas as seis etapas para a aplicação do 

método da curva de recessão antecedente (RCDM), propostas por Rutledge (1998): 

1. Determinação do índice de recessão (KRI) a partir do hidrograma; 

2. Cálculo do tempo crítico (tc) a partir da Equação (22); 

3. Utilização do tempo crítico para extrapolação das recessões no hidrograma; 

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); 



57 

 

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 (23) no cálculo do escoamento de base para cada pico 

presente no hidrograma. 

De acordo com o Seasonal Recession Method (MEYBOOM, 1961), o índice de 

recessão, KRI, foi calculado usando períodos contínuos de recessão de cada ano hidrológico, 

identificados no hidrograma. O comportamento da curva de recessão do escoamento de base 

para toda a bacia hidrográfica é assumido como constante. Após o realizar o traçado da curva 

de recessão, foi usado uma função de ajuste linear (do tipo ax+b) para determinar o 

coeficiente angular (declividade) da reta para extrapolação da curva de recessão até o instante 

em que é atingido um valor de vazão igual a 0,1logQ0. O tempo necessário para atingir o valor 

de vazão igual a 0,1logQ0 é igual ao chamado índice de recessão, KRI (MEYBOOM, 1961).  

Após a determinação do índice de recessão, as 5 etapas restantes para estimar a 

recarga direta foram executadas com o software RORA. O código de programação do RORA 

foi modificado (Apêndice A) usando o editor e compilador Force 2.0 (disponível em 

http://lepsch.blogspot.com.br/) para Windows 7. A modificação do código foi feita para que 

os dados de vazão pudessem ser lidos em unidade de m
3
.s

-1
 e também para que o RORA 

conseguisse trabalhar com os dados de entrada seguindo o ano hidrológico da bacia do 

Ribeirão da Onça, e não o ano Juliano. 

A série de vazões para os anos hidrológicos 2008–2009, 2009–2010 e 2010–2011 

foram tabuladas em um único arquivo de entrada (Apêndice B) tipo texto (.txt). Antes de 

executar o RORA foi necessário informar, em outro arquivo texto, o valor da área da bacia do 

Ribeirão da Onça e também o valor do índice de recessão. O programa possibilita ao usuário 

utilizar um valor diferente de N, obtido por outros métodos que não seja, obrigatoriamente, 

aquele calculado com a Equação (13) empírica proposta por Linsley, Kohler e Paulhus (1982). 

 

 

5.4.3 Aplicação do método do balanço de massa de cloreto 

 

 

5.4.3.1 Coleta das amostras de água 

 

A aplicação do método do balanço de massa de cloreto (Chloride Mass Balance, 

CMB) foi realizada para o ano hidrológico 2010–2011. As amostras de água de chuva foram 
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coletadas dentro da estação climatológica do CRHEA. Um coletor de águas de chuva (Figura 

29) já existente na estação climatológica foi adaptado com o objetivo de coletar e armazenar 

as águas de chuvas.  

 

 
Figura 29 – Coletor de água de chuva, posicionado dentro da estação climatológica do CRHEA. 

 

As amostras foram retiradas do coletor um dia após a ocorrência do evento chuvoso no 

local, enquanto algumas delas foram retiradas imediatamente após o evento chuvoso. 

Procurou-se manter esse cuidado na periodicidade das coletas para que fossem diminuídos os 

efeitos da evaporação de água dentro do coletor. Uma mangueira com comprimento igual a 60 

cm foi fixada, por dentro, no orifício da boca do coletor e introduzida até o fundo de um 

recipiente de PVC, o qual estava dentro do coletor. As laterais da tampa desse coletor foram 

vedadas para que o único local possível de saída de água fosse o orifício da boca do coletor. A 

tampa com orifício usada nesse equipamento é igual à de um pluviômetro ville de Paris. 

As amostras de água subterrânea foram coletadas mensalmente nos poços 17 e 18. 

Esses poços foram selecionados porque estavam em uma área de pastagem desde 2005, onde 

não havia aplicação de produtos químicos no solo. No entanto, no mês de janeiro de 2011, 

houve uma mudança no uso do solo na área em que se localizavam os poços 18 e 17. A 

pastagem foi substituída pela cultura de eucaliptos e durante essa mudança de culturas 

ocorreram aplicações de um herbicida que apresenta o composto Haloxifop R ácido – R {R-

(+)-metil-2[4-[[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridinil]oxi]fenoxi]propanoato – solúvel em 

solventes orgânicos e que possui cloro em sua estrutura química. A aplicação do herbicida foi 

feita apenas durante o mês de janeiro de 2011. 

A coleta de água subterrânea foi realizada de acordo com a Norma Brasileira NBR 

15847 (ABNT, 2011). O método de purga empregado neste trabalho foi o de “volume 
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determinado”. Os poços usados em investigações de qualidade de água subterrânea ou em 

programas de monitoramento são, geralmente, purgados antes de se proceder a amostragem 

de água. A purga deve ser feita com o objetivo de assegurar que a água da formação geológica 

foi captada pelo poço no momento da realização da amostragem, de forma a refletir com a 

menor incerteza a composição química da água subterrânea. O método da purga de volume 

determinado consiste na remoção de um determinado volume de água do poço antes de se 

proceder à amostragem.  

Esse método indica a necessidade de se remover em média de 3 a 5 vezes o volume de 

água presente no poço para assegurar que a água representativa da formação geológica estaria 

presente no poço (ABNT, 2010). Foi utilizada uma bomba submersa marca Grundfos, modelo 

SQ 7-30N. Essa bomba submersa possui um diâmetros igual a 3,0 polegadas, uma válvula de 

retenção, uma faixa de tensão entre 200 e 240V, uma vazão nominal de 7 m
3
.h

-1
 e uma altura 

manométrica nominal de 23 metros. Se o conteúdo de sólidos dissolvidos na água exceder   

50 g.m
-3

, existe o risco de bloqueio da bomba. 

A bomba submersa foi posicionada sempre a uma profundidade de 1,0 metro acima do 

início da seção filtrante de cada poço. A vazão de bombeamento era controlada por meio de 

um registro tipo globo, instalado na extremidade do último tubo adutor. O controle da 

quantidade de água bombeada foi feito com um tonel metálico de 200 litros (Figura 30). O 

procedimento de purga levou cerca de 50 minutos para cada poço. 

 

 
Figura 30 – Tonel com volume de 200 Litros usado na purga dos poços. 

 

Após o término da purga dos poços, foram retiradas as amostras de água subterrânea 

com auxílio de um coletor de PCV (bailer), suspenso por um fio de nylon. Esse coletor foi 

lavado com água deionizada antes de ser introduzido nos poços. As amostras de água 
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subterrânea foram armazenadas em recipientes plásticos de 300 mL (Figura 31) lavados com 

água deionizada. 

 

 
Figura 31 – Armazenamento da água subterrânea após a realização da purga no poço 18. 

 

 

5.4.3.2 Análise química em laboratório  

 

Após a coleta e armazenamento, as amostras foram conduzidas até o Laboratório de 

Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos para a análise química da concentração 

de cloreto. As análises foram realizadas sempre no mesmo dia da coleta. O método de análise 

empregado foi o colorimétrico, com tiocianato de mercúrio (ZALL; FISHER; GARNER, 

1956) e detecção espectrofotométrica. Nesse método ocorre a reação química entre o 

tiocianato de mercúrio e os íons cloreto, formando um complexo de coloração vermelha com 

o íon férrico: 

 

)(2)()(2)()( 22 aqSCNaqHgClaqClaqSCNHg                                                            

)()()( 23 aqFeSCNaqSCNaqFe                                                       (31) 

 

Onde, Hg(SCN)2 é o tiocianato de mercúrio; Cl
-
 é o íon cloreto; HgCl2 é o cloreto de 

mercúrio; SCN é o íon tiocianato; Fe
3+

 é o íon férrico; e FeSCN
2+

 é o complexo de coloração 

vermelha. 

Um volume de 25 mL da amostra de água foi inserido em uma proveta, na qual foram 

adicionados 2,0 mL de solução de tiocianato de mercúrio (mercuric thiocyanate; marca 

HACH). Em seguida, foi adicionado, na mesma proveta, 1,0 mL de solução de íon férrico 
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(Ferric Ion; marca HACH) e, então, a solução foi agitada. O tiocianato de mercúrio reagiu 

com os íons cloreto, contidos na amostra de água, formando um composto de cloreto de 

mercúrio e liberando o íon tiocianato. O íon tiocianato reagiu com os íons férricos para formar 

o complexo tiocianato férrico, o qual possui uma coloração vermelha proporcional à 

concentração de cloretos na amostra (Figura 32).  

 

  
Figura 32 – Amostras de água de chuva do CRHEA e do poço 18, após adição do tiocianato de mercúrio e do íon 

férrico. 

 

Após dois minutos, a leitura da intensidade de cor foi feita com um 

espectrofotômetro/DR2010, fabricante HACH, em um comprimento de onda igual a 455 nm. 

O branco foi preparado usando a água deionizada como solvente para adição dos reagentes 

tiocianato de mercúrio e íon férrico.  

Com os valores das concentrações de cloreto na água de chuva e na água subterrânea, 

aplicou-se a Equação (26) para estimar a recarga direta, R, na zona saturada. Na Equação (26) 

foi usado o valor médio anual de chuva, P, da estação climatológica do CRHEA e o valor 

médio das concentrações de cloreto na água de chuva, Cp, e na água subterrânea, Cgw: 

 

___

___

.

gw

p

C

PC
R 

                                                                                                   (32) 

 

 

5.5 Escoamento de base 

 

O escoamento de base foi estimado a partir do método de separação gráfica do 

hidrograma (Figura 33). A separação dos tipos de escoamento foi realizada por meio da 
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aplicação de um filtro digital recursivo (NATHAN; MCMAHON, 1990) na série de vazões do 

Ribeirão da Onça.  

 

 
Figura 33 – Aplicação do filtro digital recursivo (NATHAN; MCMAHON, 1990) em uma série de vazões do 

Rio Jacaré-Pepira. Fonte: Rabelo (2006). 

 

Esse método foi escolhido porque existe um software livre (disponível em 

http://swatmodel.tamu.edu/software/baseflow-filter-program/), e porque apresenta boa 

concordância com os métodos tradicionais de separação manual, sobretudo com a utilização 

de dados diários de vazão (ARNOLD; ALLEN, 1999). Os softwares disponíveis para 

aplicação do filtro digital disponibilizam três possibilidades de escolha do parâmetro β: 0,900; 

0,925; 0,950. De acordo com as conclusões de Nathan e Mcmahon (1990), foi empregado o 

filtro com valor de β igual a 0,925 neste trabalho.  

Para análise do volume escoado pelo Ribeirão da Onça foi usado o índice de 

escoamento de base (Base Flow Index, BFI), o qual representa a razão entre o escoamento de 

base e o escoamento total (BLOOMFIELD; ALLEN; GRIFFITHS, 2009). O BFI foi 

calculado usando o valor médio dos escoamentos direto e de base, obtidos a partir da 

separação gráfica (com filtro digital).  

 

 

5.6 Variação do armazenamento subterrâneo  

 

A estimativa da variação do armazenamento subterrâneo foi realizada a partir dos 

níveis freáticos nos poços de monitoramento 05, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 (os 

mesmo utilizados no método WTF) e do rendimento específico do aquífero. Para 

espacialização das estimativas de armazenamento dentro da bacia do Ribeirão da Onça, foi 
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usado o mesmo critério empregado no método WTF, o qual consiste em agrupar os poços 

segundo o tipo de cultura agrícola em que estavam inseridos os poços. O equacionamento foi 

feito conforme (SCANLON; HEALY; COOK, 2002):  

 

ny

gw HSS  .
                                                                                           (33) 

 

Onde, ∆Hn é a variação do nível freático em cada poço, durante o período de análise. 

A Figura 34 representa esquematicamente o método usado para estimativa de ∆S
gw

. 

 

 
Figura 34 – Representação esquemática do método usado para estimativa do armazenamento. 

 

 

5.7 Percolação profunda 

 

 

5.7.1 Aplicação do balanço hídrico na zona saturada 

 

A aplicação do balanço hídrico envolveu a idealização de um modelo conceitual para a 

bacia do Ribeirão da Onça e delimitação de um volume de controle. O presente trabalho 

assumiu como volume de controle a zona saturada do aquífero na bacia (Figura 35). Devido à 

falta de dados de vazão para estimar o escoamento de base em anos anteriores, o balanço 

hídrico foi aplicado nos anos hidrológico 2008–2009, 2009–2010 e 2010–2011. 
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Figura 35 – Volume de controle para aplicação do balanço hídrico. 

 

Na Figura 35 a entrada do sistema é representada pela recarga direta, R, estimada pelos 

métodos WTF, RCDM e CMB. A variação do armazenamento subterrâneo, ∆S
gw

, foi obtida a 

partir do monitoramento do nível freático; as componentes de saída do sistema são o 

escoamento de base, Q
bf

, e a percolação profunda, Rp. RL é o escoamento lateral (nulo) 

através do divisor de água subterrâneas da bacia. A percolação profunda refere-se ao 

movimento vertical de água em direção ao aquífero mais profundo, o da Formação Botucatu 

(CONTIN NETO, 1987; WENDLAND; BARRETO; GOMES, 2007): 

 

gwbf

p SQRR 
                                                                                    (34)

 

 

Todas as componentes são expressas em mm.ano
-1

.  

Na Equação (34) não se considera os efeitos da evapotranspiração de água na zona 

saturada. A evapotranspiração é supostamente insignificante a partir do nível freático até a 

profundidade de 5,0 metros abaixo da superfície do solo e o efeito da capilaridade é 

insuficiente para elevar água em solos arenosos.  

Como na área de estudo não existem poços de exploração de águas subterrâneas, a 

taxa de bombeamento é igual a zero. O modelo conceitual considera nulo o fluxo lateral, RL, 

através do divisor de águas subterrâneas, porque a bacia está situada em cotas topográficas 

elevadas na região. Assim, considera-se que o divisor d’água subterrâneo coincide com o 

divisor superficial. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

6.1 Precipitação 

 

De acordo com os valores de precipitação mensal da estação climatológica do CRHEA 

(Tabela 7), foi observado que o período de maior ocorrência de chuvas ocorre entre os meses 

de setembro a março. Esse é o chamado período úmido ou chuvoso, porque ocorrem mais de 

70% das precipitações anuais. O período seco ou de estiagem abrange os meses de abril até 

agosto, em que há ocorrência de pouca chuva.  

 

Tabela 7 – Valores de precipitação mensal e de média histórica mensal durante período 2004–2011. 

Mês 

Precipitação (mm) 

Média 

histórica 

(1972–

2011) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Janeiro 291,6 302,1 542,3 180,7 381,3 270,4 318,2 267,0 543,8 

Fevereiro 205,1 263,8 69,0 263,0 244,9 157,0 232,8 145,3 214,9 

Março 166,9 74,2 155,2 162,5 93,2 222,4 148,0 172,1 306 

Abril 83,7 57,3 13,1 24,4 95,6 98,6 54,0 82,6 163,6 

Maio 62,7 134,9 87,9 15,7 62,0 44,1 13,6 24,1 4,8 

Junho 40,8 43,6 41,5 18,3 13,7 43,9 28,8 29,4 48,3 

Julho 34,3 56,2 4,3 27,3 161,4 0,0 64,7 30,7 0,3 

Agosto 34,9 170,8 16,1 15,7 0,0 28,5 122,0 0,0 10,3 

Setembro 74,8 37,5 85,0 57,4 0,7 38,5 105,2 54,8 45,9 

Outubro 125,3 127,3 84,8 115,1 129,8 100,5 149,2 91,6 150,4 

Novembro 164,9 167,7 100,7 127,3 194,2 98,8 229,4 143,4 113,1 

Dezembro 242,0 182,5 225,0 361,7 125,9 177,2 336,3 234,8 290,0 

Total anual 1526,9 1617,9 1424,9 1369,1 1502,7 1279,9 1802,2 1275,8 1890,6 

 

Nos anos de 2008 e 2010 ocorreram os menores valores de precipitação no período 

2004–2011. A média histórica anual de chuva na região é considerada alta (aproximadamente 

1527 mm) e só não é maior que a quantidade de chuvas ocorridas no ano de 2004, 2009 e 

2011. A precipitação média anual no período de estudo deste trabalho (2004–2011) é igual a 

1492 mm. Este valor é praticamente a mesma precipitação do ano de 2005 (1425 mm), 

quando Barreto (2006) iniciou o estudo sobre estimativas de recarga subterrânea na bacia do 

Ribeirão da Onça. A Figura 36 apresenta graficamente os valores da Tabela 7. 
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Figura 36 – Precipitação anual e precipitação média anual no período 2004–2011. 

 

Na análise da precipitação mensal, foi observado que no ano de 2011 houve eventos 

extremos de chuva, principalmente no mês de janeiro (543,8 mm) e de seca (4,8 mm e 0,3 mm 

em maio e julho, respectivamente), quando comparados com a média histórica mensal. Em 

alguns meses do período seco foram observados valores de precipitação acima de 100 mm, 

como em maio e agosto de 2004, em agosto de 2009 e em abril de 2011.  

A análise do balanço hídrico na bacia do Ribeirão da Onça foi realizada durante os 

anos hidrológicos, que vão de outubro a setembro. Dessa maneira, a precipitação é 

apresentada entre o mês de outubro de um ano até setembro do ano seguinte, durante o 

período 2004–2011. Na análise de precipitação anual do ano hidrológico (Figura 37), foi 

observado que em 2005–2006 ocorreram as menores taxas (mm.ano
-1

) de chuva (1175 mm) 

em comparação com a média anual de 2004 até 2011. Por outro lado, no ano 2010–2011 

foram observadas as maiores taxas de chuva (1808 mm). 

Há uma diferença entre utilizar as precipitações considerando o ano Juliano (de janeiro 

a dezembro) e considerando o ano hidrológico (de outubro a setembro). Como a precipitação 

é a única fonte de entrada de água na bacia do Ribeirão da Onça, essa diferença pode 

ocasionar resultados de estimativas de recarga subterrânea não coerentes, dependo da escala 

temporal em que o método é aplicado. Um exemplo é o RCDM que considera cada pico de 

vazão do hidrograma como uma estimativa de recarga. Assim, se o ano hidrológico não for 

considerado na análise da recarga, há grande chance de se obter valores de recarga direta 

menores em anos em que houve maiores precipitações na bacia do Ribeirão da Onça. 
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Figura 37 – Totais de precipitação durante os anos hidrológicos (outubro–setembro) no período 2004–2011. 

 

Os valores de precipitação mensal coletados na estação climatológica do CRHEA 

estão condizentes com as precipitações que ocorrem dentro da área de estudo. O coeficiente 

de determinação (R
2
) mensal indica a relação linear entre os valores observados no CRHEA e 

nas estações climatológicas instaladas dentro da bacia do Ribeirão da Onça (Figura 38). As 

chuvas que ocorrem diariamente não são distribuídas uniformemente entre o CRHEA e a 

bacia do Ribeirão da Onça. No entanto, não há problema em usar a série de precipitações 

registradas no CRHEA para a bacia porque os totais mensais ou anuais são semelhantes 

(Tabela 8). 
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Figura 38 – Correlação entre a precipitação mensal da estação climatológica do CRHEA e (a) da estação Santo 

Inácio, (b) da estação Monte Alegre e (c) da estação Santa Maria. 

 

Tabela 8 – Valores de precipitação mensal registrados pela estação climatológicas do CRHEA, Santo 

Inácio, Monte Alegre e Santa Maria. 

Data 
Estação Santo Inácio Estação Monte Alegre Estação Santa Maria CRHEA 

Precipitação (mm) 

mai/10 0,7 - - 24,1 

jun/10 23,8 - - 29,4 

jul/10 24,4 - - 30,7 

ago/10 108,3 - - 0,0 

set/10 101,1 - - 54,8 

out/10 107,0 - - 91,6 

nov/10 411,9 - - 143,4 

dez/10 458,5 - - 234,8 

jan/11 263,3 - - 543,8 

fev/11 90,5 - - 214,9 

mar/11 106,9 - - 306 

abr/11 0,6 - - 163,6 

mai/11 49,4 - - 4,8 

jun/11 5,8 0,4 0,5 48,3 

jul/11 42,5 1,9 0,9 0,3 

ago/11 13,4 41,5 42,5 10,3 

set/11 139,3 1,3 1,3 45,9 

out/11 153,7 158,1 158,4 150,4 

nov/11 166,7 111,3 118,5 113,1 

dez/11 0,0 181,7 242,5 290,0 

- = sem medição da precipitação. 
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A análise da precipitação diária entre a estação do CRHEA e as três estações dentro da 

bacia (Figura 39) apresentou um coeficiente de determinação próximo de 0,3. 

 

    

 
Figura 39 – Relação entre a precipitação diária da estação climatológica do CRHEA e (a) da estação Santo 

Inácio, (b) da estação Monte Alegre e (c) da estação Santa Maria. 

 

As precipitações registradas pelas estações climatológicas instaladas dentro da bacia 

do Ribeirão da Onça tendem a apresentar uma relação linear, em termos de precipitação, entre 

si (R
2 

> 0,85) (Figura 40), indicando que as chuvas dentro da área da bacia são distribuídas de 

modo uniforme.  
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Figura 40 – Relação entre a precipitação diária da estação Santo Inácio e (a) a da estação Monte Alegre, (b) a da 

estação Santa Maria. 

 

 

6.2 Estimativa da recarga direta 

 

 

6.2.1 Estimativa pelo método da variação da superfície livre 

 

As estimativas de recarga direta, aplicando o método WTF (Equação 6) geraram 

resultados de recarga para cada um dos 11 poços selecionados (Tabela 9 e Figuras 41–51). 

Nas figuras (41–51) a linha contínua azul escura representa a variação do nível freático; a 

linha vermelha representa os valores de nível freático usados para a extrapolação da curva de 

recessão; a linha contínua preta corresponde à extrapolação da curva de recessão; a 

precipitação é representada pelo histograma azul claro na parte superior do gráfico; o eixo 

vertical da direita representa a profundidade do nível freático, medido a partir da boca do 

piezômetro; e os meses são indicados com números de 1 (janeiro) a 12 (dezembro). 
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Figura 49 – Aplicação do método WTF ao poço 17.
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Tabela 9 – Recarga direta e rendimento específico dos poços de monitoramento, para cada ano hidrológico. 

Poço Sy (%) 

Ano 2004–2005 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010 2010–2011 

P (mm) 1491,9 1175,5 1656,9 1353,3 1463,8 1520,9 1807,7 

Prof. Média 

 (m) 
Cult. 

∆H 

 (mm) 

Rd  

(mm) 
Cult. 

∆H  

(mm) 

Rd  

(mm) 
Cult. 

∆H  

(mm) 

Rd  

(mm) 
Cult. 

∆H 

 (mm) 

Rd  

(mm) 
Cult. 

∆H 

 (mm) 

Rd  

(mm) 
Cult. 

∆H  

(mm) 

Rd  

(mm) 
Cult. 

∆H  

(mm) 

Rd 

 (mm) 

05 15,9 6,60 PA 1906 303 PA 1122 178 PA 3174 505 PA 2130 339 PA 2007 319 PA 2479 394 PA 3280 521 

08 8,5 21,58 CI 4590 390 SP 1150 98 CA 5445 463 CA 4482 381 CA 1004 85 CA 3195 272 CA 6868 584 

09 8,5 20,29 EU 0 0 EU 0 0 EU 0 0 EU 2202 187 EU 5129 436 EU 0 0 EU 2866 244 

10 10,6 19,27 EU 0 0 EU 0 0 EU 0 0 EU 1615 171 EU 3218 341 EU 0 0 EU 2244 238 

13 8,5 9,76 CI 3754 319 CI 1288 109 CI 3739 318 CI 1987 169 CI 2426 206 CI 2908 247 CI 5110 434 

14 8,5 6,59 CI 3505 298 CI 1569 133 CI 3673 312 CI 2453 208 CI 2440 207 CI 2714 231 CI 4691 399 

15 8,5 7,80 CA 2721 231 CA 699 59 CI 3031 258 CI 1531 130 CI 1570 133 CI 2466 210 CI 4509 383 

16 15,1 5,02 PA 2227 336 PA 655 99 PA 3114 470 PA 1805 273 PA 1750 264 PA 1925 291 PA 2975 449 

17 11,3 10,91 PA 3840 434 PA 1371 155 PA 5030 568 PA 2245 254 PA 2469 279 PA 3383 382 PA 5445 615 

18 11,3 13,61 PA 5256 594 PA 1544 174 PA 6828 772 PA 3083 348 PA 2907 328 PA 3787 428 PA 6472 731 

19 11,3 14,23 PA 4971 562 PA 1271 144 PA 6156 696 PA 2887 326 PA 2366 267 PA 3797 429 PA 7046 796 

Cult. = Tipo de cultura agrícola no entorno do poço; Rd = Recarga direta; P = Precipitação; Sy = rendimento específico do solo; ∆H = variação do nível freático; Ano = Ano 

hidrológico; Prof. Média = Profundidade média; PA = Pastagem; CI = Citros; EU = Eucaliptos; CA = Cana-de-açúcar; e  SP = Solo pousio.  
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As estimativas de recarga direta dos poços 19 e 16 foram diferentes, apesar desses dois 

poços estarem situados a menos de 400 metros de distância entre si em área de pastagem 

(Tabela 9). O poço 19 apresenta maiores flutuações de nível freático que o poço 16. 

Consequentemente, foram estimados maiores valores de recarga direta. A diferença de recarga 

direta entre esses dois poços (347 mm) é mais acentuada no ano hidrológico 2005–2006. 

Como a carga piezométrica do poço 19 é superior à carga do poço 16 (Figura 52), de acordo 

com a Lei de Darcy, o escoamento da água subterrânea ocorre do poço 19 para o poço 16, 

determinando as diferentes flutuações de nível no ano. 

 

 
Figura 52 – Variação do nível do aquífero na seção formada pelos poços 16, 18 e 19.  

Fonte: Adaptado de Barreto (2006). 

 

A curva de recessão do nível freático do poço 08 apresenta um comportamento 

diferente em decorrência das mudanças no uso do solo. Até dezembro de 2006, a área no 

entorno do poço 08 era coberta por culturas de citros, por isso, a curva de recessão (Figura 42) 

dos anos hidrológicos 2004–2005 e 2005–2006 apresenta um formato característico desse tipo 

de cultura, similar às curvas dos poços 13 e 14 (Figura 45 e Figura 46). No ano hidrológico 

2006–2007 (após a retirada da cultura de citros), o nível freático do poço 08 sofreu uma 

brusca elevação e passou a apresentar um comportamento diferenciado em relação aos demais 

poços localizados em áreas de citros. Após a retirada da cultura de citros, a área em que estava 

localizado o poço 08 permaneceu com o solo em repouso para recuperar sua fertilidade 

(pousio) durante um tempo de seis meses, então, em julho de 2007 foi plantada a cana-de-

açúcar. O ciclo da cana-de-açúcar nessa área é de um ano, ocorrendo o corte mecanizado entre 

os meses de julho e agosto de cada ano (Figura 53).  
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Figura 53 – Crescimento da cana-de-açúcar (após o corte mecanizado) no entorno do poço 08 (a) em 06/08/2009 

e (b) em 27/10/2010. 

 

No ano hidrológico 2005–2006 ocorreram as menores elevações de nível freático 

(Tabela 9). Isso pode ser explicado por causa da taxa de precipitação que no ano 2005–2006 

foi igual a 1175,5 mm. O poço 08 (solo pousio) possui maior profundidade média (21,58 m) e 

menor rendimento específico médio (8,5%), em relação aos outros poços, apesar disso, este 

não apresentou as menores elevações de nível freático (1150 mm) em 2005–2006. O poço 15 

(cana-de-açúcar) possui o mesmo rendimento específico e profundidade média menor em 

comparação com o poço 08, no entanto, o seu valor de ∆H é menor (699 mm). A cultura da 

cana-de-açúcar, no entorno do poço 15, pode ser a responsável por ocasionar menores taxas 

de recarga direta do que àquelas ocasionadas no poço 08, o qual não havia, em seu entorno, 

nenhuma cultura agrícola no ano 2005–2006. 

No ano hidrológico 2010–2011 (com precipitação de 1807,7 mm) foram observados os 

maiores valores de ∆H, consequentemente, é o ano em que ocorreram os maiores valores de 

recarga direta dos poços (Tabela 9). Nesse ano, o poço 19 (pastagem) apresentou o maior 

valor de ∆H (7046 mm), seguido pelo poço 08 (cana-de-açúcar) com igual a 6868 mm. Os 

poços 09 e 10 (eucaliptos) apresentaram as menores elevações de nível freático no ano 2010–

2011 em comparação com os outros poços. Os poços 09 e 10 não apresentaram taxas de 

recarga direta nos anos hidrológicos 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007 e 2009–2010, pois o 

nível freático sofreu declínio (Figura 43 e Figura 44, respectivamente). Isso não significa que 

necessariamente não houve movimento vertical de água até a zona saturada, apenas que, a 

quantidade de água sob a forma de recarga direta não foi suficiente para provocar uma 

elevação do nível freático. Os eucaliptos foram cortados (Figura 54) em novembro de 2007, 

quando se iniciou uma contínua e prolongada elevação do nível freático nos poços 09 e 10. 
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Figura 54 – Monitoramento do poço 10 após a colheita da cultura de eucaliptos. 

 

A partir de setembro de 2009 foi observado um novo período de recessão do nível 

freático nos poços 09 e 10, quando as novas mudas de eucaliptos completaram quase 2 anos. 

Esse novo período de recessão do nível freático foi semelhante aos anos hidrológicos de 

2004–2005, 2005–2006 e 2006–2007. A ausência de recarga pode ter ocorrido por causa das 

elevadas taxas de evapotranspiração provenientes da cultura de eucaliptos nas áreas dos poços 

09 e 10. Segundo os resultados obtidos por Barreto (2006), a evapotranspiração é um dos 

fenômenos dominantes no ciclo hidrológico na bacia do Ribeirão da Onça. Quando a 

frequência, intensidade e duração dos eventos individuais de precipitação são menores que a 

taxa de evapotranspiração, a percolação de água sob a forma de recarga é limitada. Barreto, 

Wendland e Marcuzzo (2009) estimaram que razão evapotranspiração real (ETR)/precipitação 

(P) é igual a 0,64 no ano de 2005 em que a área coberta por eucaliptos na bacia do Ribeirão da 

Onça era corresponde a 41% de sua área total. 

Outros estudos (SOARES; ALMEIDA, 2001) sobre evapotranspiração em culturas de 

eucaliptos com nove anos de idade (Eucalyptus grandis) no Brasil estimaram que a razão 

evapotranspiração real/precipitação é igual a 0,96. Cabral et al. (2010) também avaliaram a 

evapotranspiração em uma plantação de eucaliptos (Eucalyptus grandis e Eucalyptus 

urophylla) e estimaram que a razão ETR/P é igual a 0,88. Esses dados reforçam a hipótese de 

que a recarga subterrânea nos poços 09 e 10 é suficiente para elevar o nível do aquífero 

somente na ocorrência de elevadas taxas de precipitação, como no ano de 2011 (1807,7 mm 

de precipitação). Allison et al. (1990) observaram um aumento da taxa de recarga (5–30 

mm.ano
-1

), na bacia de Murray, sudeste da Austrália, quando as árvores nativas de eucaliptos 

foram gradualmente substituídas por culturas agrícolas não irrigáveis desde 1900. 
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6.2.2 Espacialização da recarga 

 

Conforme o método proposto para a utilização do WTF, foi calculada a recarga média 

(Quadro 1) e as áreas de influência de cada grupo de poços. A avaliação da recarga direta por 

tipo de cultura agrícola (Figura 55) mostra que as menores taxas anuais de recarga direta 

ocorrem em áreas de eucaliptos. Nas áreas com pastagem foram estimadas as maiores taxas de 

recarga.  

 

Quadro 1 – Cálculo da recarga média para cada grupo de poços, de acordo com o tipo de cultura 

agrícola no seu entorno. 

Poço 
2004–2005 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010 2010–2011 

Cult. Rm (mm) Cult. Rm (mm) Cult. Rm (mm) Cult. Rm (mm) Cult. Rm (mm) Cult. Rm (mm) Cult. Rm (mm) 

09 
EU 0 EU 0 EU 0 EU 179 EU 389 EU 0 EU 241 

10 

08 

CI 336 

SP 98 CA 463 CA 381 CA 85 CA 272 CA 584 

13 
CI 121 

CI 296 CI  169 CI 182 CI 229 CI 405 14 

15 CA 231 CA 59 

05 

PA 446 PA 150 PA 602 PA 308 PA 292 PA 385 PA 623 

16 

17 

18 

19 

Cult. = Tipo de cultura agrícola no entorno do poço; Rm = recarga média por tipo de cultura agrícola; PA = 

Pastagem; CI = Citros; EU = Eucaliptos; CA = cana-de-açúcar; e SP = Solo pousio.  

 

 
Figura 55 – Estimativa da recarga direta na bacia do Ribeirão da Onça, de acordo com o tipo de cultura agrícola. 

 

A Figura 56 e a Figura 57 mostram (respectivamente) a áreas de influência, 

considerando toda a área da bacia (área total) e, somente, a área do lado direto da bacia em 

relação ao curso d’água principal (área parcial). 
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Figura 56 – Áreas de influência parcial, segundo o tipo de cultura agrícola. 

 

 
Figura 57 – Áreas de influência total, segundo o tipo de cultura agrícola. 

 

A área da cultura de citros diminuiu no período de 2004 a 2007, em detrimento do 

aumento de cana-de-açúcar. As áreas de pastagem sofreram reduções e são iguais para a área 

parcial e para área total da bacia porque há pasto apenas ao lado esquerdo do curso d’água 

principal. Apesar de ter ocorrido o plantio de eucalipto na área de pastagem no entorno dos 

poços 16, 17, 18 e 19 (início de 2011), esses poços continuaram agrupados como pastagem 

porque houve problemas de crescimento das mudas de eucaliptos até maio de 2011. Esses 

problemas ocorreram por causa do ataque de pragas e também das fortes geadas que 

queimaram as gemas apicais dos caules dos eucaliptos. Até maio de 2011 não foi notado um 

crescimento significativo dessas mudas. 

A cultura de eucaliptos é fortemente predominante na bacia do Ribeirão da Onça 

durante todo o período de estudo. A área média ocupada pelos eucaliptos corresponde (em 

porcentagem) a aproximadamente 32% e 29% das áreas total e parcial da bacia, 

respectivamente. Dessa maneira, o comportamento do nível freático e o Sy dos poços 09 e 10 

foi determinante na espacialização dos valores de recarga direta na bacia do Ribeirão da Onça. 
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Considerando a área total da bacia, as taxas anuais de recarga direta durante o período 

2004–2011 variam entre 7% (80 mm) e 20% (359 mm) da precipitação do ano mais seco 

(2005–2006) e do ano mais chuvoso (2010–2011), respectivamente (Tabela 10).  

 

Tabela 10 – Estimativa da recarga direta, considerando a área total da bacia do Ribeirão da Onça 

durante o período de estudo (2004–2011). 

 

Ano hidrológico 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

Precipitação (P) (mm) = 1492 1176 1657 1353 1464 1521 1808 

Recarga Direta (mm) = 199 80 182 209 280 142 359 

Recarga Direta (%P) = 13 07 11 15 19 09 20 

 

Como mencionado anteriormente, as estimativas de recarga direta nos poços 09 e 10 

afetam fortemente a espacialização da recarga para a bacia. Nesse caso, é preciso que haja 

chuvas com forte intensidade e/ou com altas frequências para que a entrada de água na forma 

de recarga e cause uma elevação no nível freático. A estimativa da recarga direta para a área 

parcial da bacia (Tabela 11) manteve-se dentro da mesma faixa daquelas encontradas para 

toda a área da bacia. Assim, a recarga variou entre 7% (80 mm) e 21% (383 mm) da 

precipitação do ano mais seco (2005–2006) e do ano mais chuvoso (2010–2011), 

respectivamente. Em termos de porcentagem de precipitação, ao usar os dois tipos de áreas, as 

estimativas apresentaram entre si uma diferença máxima de 4% (59 mm). 

 

Tabela 11 – Estimativa da recarga direta, considerando a área parcial da bacia do Ribeirão da Onça 

durante o período de estudo (2004–2011). 

 

Anos hidrológicos 

2004/  

2005 

2005/  

2006 

2006/  

2007 

2007/  

2008 

2008/  

2009 

2009/  

2010 

2010/  

2011 

Precipitação (P) (mm) = 1492 1176 1657 1353 1464 1521 1808 

Recarga Direta (mm) = 211 80 241 227 275 173 383 

Recarga Direta (%P) = 14 07 15 17 19 11 21 

 

Os resultados das tabelas 10 e 11 foram plotados em um gráfico de correlação (Figura 

58) entre a estimativa de recarga direta, usando a espacialização de acordo com o tipo de 

cultura agrícola, e a precipitação. Na Figura 58a, considerando apenas a área parcial da bacia, 

o coeficiente de determinação e o de correlação de Pearson é igual a 0,71 e 0,84, 

respectivamente. A Figura 58b apresenta, considerando a área total da bacia, um coeficiente 

de determinação e de correlação de Pearson igual a 0,52 e 0,72, respectivamente.  
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Figura 58 – Relação entre a precipitação e a recarga direta durante todo o período de estudo, considerando: (a) a 

área parcial da bacia e (b) a área total da bacia. 

 

Contin Neto (1987) em um dos primeiros trabalhos sobre aplicação de balanço hídrico 

na bacia do Ribeirão da Onça encontrou estimativas de recarga direta entre 9 e 16% da 

precipitação. Pompêo (1990) também aplicou o balanço hídrico nessa bacia e estimou a 

recarga igual a 8% (100 mm) da precipitação anual. Os autores mais recentes que trabalharam 

com estimativas de recarga direta na bacia do Ribeirão da Onça, usando o método WTF 

encontraram valores dentro da mesma faixa de estimativas apresentadas neste item dos 

resultados. Barreto (2006) estimou a recarga direta em 29% da precipitação total (1440 mm) e 

Gomes (2008) estimou a recarga direta entre 14% e 38% da precipitação calculada. Apesar de 

obter resultados de recarga dentro da faixa esperada para o período analisado, as taxas de 

recarga deste trabalho usando o WTF são menores em relação às estimativas encontradas por 
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Gomes (2008). Isso ocorreu porque Gomes (2008) usou como critério de agrupamento dos 

poços a espessura da camada não saturada do solo e a distância média dos poços de 

monitoramento ao curso d’água principal. Além disso, esse mesmo autor não utilizou os 

poços 09 e 10, presentes na cultura de eucaliptos. 

 

 

6.2.3 Estimativa pelo método do deslocamento da curva de recessão  

 

A série diária de vazões (hidrograma) do Ribeirão da Onça durante o período 2008–

2011 (Figura 59) apresenta muitos picos, ocasionados pela ocorrência de chuvas, e poucos 

períodos de recessão (em que os valores de vazão são decrescentes no tempo) com duração 

superior a sete dias. Conforme a metodologia descrita, foi usada a equação dos bueiros 

circulares, proposta por Henderson (1966).  

 

  
Figura 59 – Hidrograma do Ribeirão da Onça para o período 2008–2011. 

 

Alguns trechos do hidrograma possuem um comportamento fora do esperado, como 

entre os dias 02/09/2009 e 20/10/2009 em que há uma súbita elevação da vazão, a qual foi 

deslocada da faixa entre 0,5 e 1,0 m
3
.s

-1
 para a faixa entre 1,0 e 1,5 m

3
.s

-1
. Esse fato pode ser 

explicado por causa de um represamento na seção de controle do Ribeirão da Onça. Esse 

represamento foi feito para suprir as necessidades de irrigação das culturas de citros durante 

os meses de estiagem.  
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As medidas realizadas com o molinete hidrométrico entre o mês de junho e setembro 

de 2010 apresentaram vazões menores porque houve crescimento de vegetação nas laterais da 

seção de controle, ocasionando a diminuição de velocidade de giro da hélice do molinete em 

pelo menos três verticais, próximas às margens.  

Ocorreu um problema de funcionamento no transdutor de pressão (Diver) durante o 

período de 16/09/2010 a 23/11/2010, impossibilitando o registro da altura d’água na seção de 

controle. O mesmo problema no Diver voltou a ocorrer no período de 05/04/2011 a 

15/06/2011. A série sintética de vazões do modelo hidrológico chuva-vazão JAMS-Guarani 

(RIBEIRO, 2012) foi usado para preenchimento desses períodos em que o Diver não 

funcionou corretamente (Figura 60). 

 

 
Figura 60 – Hidrograma comparativo entre a vazão observada e a vazão simulada usando modelo JAMS-Guarani 

para o período 2008–2011. 
 

Os três hidrogramas usados para a estimativa da recarga subterrânea compreendem os 

anos hidrológicos 2008–2009, 2009–2010 e 2010–2011 (Figura 61). Nesses hidrogramas, os 

períodos com ausência de dados de vazão foram preenchidos com a série sintética do modelo 

JAMS-Guarani. Os números de 1 a 12 representam os meses do ano, sendo 1 o mês de janeiro 

e 12 e o mês de dezembro. 
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Figura 61 – Hidrograma comparativo do Ribeirão da Onça para os anos hidrológicos 2008–2009, 2009–2010 e 

2010–2011. 

 

Foram observados picos de vazão superiores no ano hidrológico 2009–2010 devido ao 

aumento do escoamento de base, por causa dos recorrentes e intensos eventos de precipitação. 

O tempo de duração das curvas de recessão é bastante curto (não ultrapassa 10 dias em 

nenhum ano hidrológico), pois durante o período úmido há frequentes e intensos eventos 

chuvosos na bacia, os quais provocam interrupções e perturbações na curva de recessão. No 

período de estiagem foram observados apenas 03 segmentos com comprimento superior a 07 

dias e inferior a 10 dias.  

O valor do índice KRI foi obtido usando os períodos sazonais de recessão, em que se 

observa curvas de recessões tendem a possuir as mesma declividade. Os valores do índice de 

recessão para os anos hidrológicos 2008–2009, 2009–2010 e 2010–2011 são iguais a 

aproximadamente 1272, 1168 e 1100 dias. O valor médio de K é igual a 1180 dias (Figura 62) 

e o tempo crítico é igual a 253 dias.  
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Figura 62 – Hidrograma com as retas de ajuste linear usadas para extrapolar a vazão até o tempo em que Q0 = 

0,1Q0 nos períodos de recessão para os anos hidrológicos 2008–2009, 2009–2010 e 2010–2011. 

 

Como a bacia do Ribeirão da Onça possui uma área de drenagem igual 65 km
2
,
 
usando 

a Equação (13) empírica de Linsley  Kohler e Paulhus (1982),  o valor do tempo, N, decorrido 

entre o pico do hidrograma e o término do escoamento direto é igual a 2 dias. Após a 

determinação das constantes KRI e N, foram obtidas as estimativas de recarga direta para a 

bacia do Ribeirão da Onça (Tabela 12), usando o software RORA.  

 

Tabela 12 – Estimativas de recarga direta na bacia do Ribeirão da Onça, obtidas pelo Recession Curve 

Displacement Method. 

Bacia 

hidrográfica 

Ano 

hidrológico 

N 

(dias) 

KRI 

(dias) 

Precipitação 

(mm) 

Recarga 

(mm) 

Recarga 

(%P) 

 

Ribeirão da Onça 

 

2008–2009 2 1180 1464 228,6 16 

2009–2010 2 1180 1521 306,7 20 

2010–2011 2 1180 1808 618,5 34 

N = tempo decorrido entre o pico do hidrograma e o término do escoamento direto; KRI = índice de recessão do 

escoamento de base.  

 

No ano hidrológico 2008–2009 as taxas de recarga usando o RCDM 

(aproximadamente 229 mm) corresponde a 83% da taxa estimada pelo método WTF (275 

mm). No entanto, eram esperados maiores estimativas pelo método WTF já que este lida com 

uma estimativa de recarga na qual são computadas as perdas de água (por evapotranspiração 

na zona saturada e percolação profunda, por exemplo). De acordo com o modelo conceitual 

da bacia do Ribeirão da Onça, não há perda de água na zona saturada por evapotranspiração, 

mas há existência de uma taxa de percolação profunda em direção à Formação Botucatu 

(WENDLAND; BARRETO; GOMES, 2007). A diferença de estimativa entre os dois 
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métodos por ser explicada porque o RCDM computa a recarga líquida, a qual é definida como 

recarga menos as perdas de água do aquífero (RUTLEDGE, 2000), as quais estão sob a forma 

de percolação profunda. 

As taxas de recarga direta, usando o RCDM, nos anos hidrológicos 2009–2010 (307 

mm) e 2010–2011 (618 mm) foram maiores em relação às taxas obtidas pelo método WTF 

(173 mm e 383 mm, respectivamente). Tal fato não era esperado, já que as estimativas de 

recarga pelo WTF deveriam ser iguais ou maiores do que as estimativas pelo RCDM. A taxa 

de recarga direta estimada pelo WTF corresponde a 44% (2009–2010) e a 39% (2010–2011) 

da taxa estimada usando o RCDM. 

 Coes, Spruill e Thomasson (2007) compararam as taxas de recarga (em um aquífero 

livre) estimadas com software RORA e com o método WTF. A recarga nos poços profundos 

(de 8,6 a 10,5 m) usando o RORA corresponde de 25 a 69% da média anual histórica da taxas 

de recarga (450 mm) determinadas por meio do método WTF. A diferença entre as 

estimativas foi atribuída às perdas por percolação vertical profunda entre aquíferos. 

 

 

6.2.4 Estimativa pelo método do balanço de massa de cloreto 

 

A concentração total de cloreto depositada a partir da atmosfera, essencialmente por 

meio da precipitação, medida ao longo do ano hidrológico 2010–2011 variou entre 0,4 e 1,0 

mg.L
-1

, sendo o valor médio igual a 0,8 mg.L
-1

 (Tabela 13). A concentração média de cloreto 

na água subterrânea dos poços 17 e 18 foi igual a 2,1 e 2,0 mg.L
-1

, respectivamente. 

 

Tabela 13 – Concentrações de cloreto na água de precipitação e nos poços 17 e 18 durante o ano 

hidrológico 2010–2011. 

Data Precipitação (mm) 
Concentração Cl

-
 (mg.L

-1
) 

Precipitação Poço 17 Poço 18 

Outubro/2010 91,6 0,9 0,8 1,5 

Novembro/2010 143,4 0,7 0,5 0,7 

Dezembro/2010 234,8 0,6 13* 10,3* 

Janeiro/2011 543,8 0,4 1,2 1,1 

Fevereiro/2011 214,9 0,5 0,8 0,9 

Março/2011 306 0,7 1,2 1,5 

Abril/2011 163,6 0,6 1,0 1,5 

Maio/2011 4,8 1,0 0,8 1,2 

Junho/2011 48,3 1,0 0,6 0,8 

Julho/2011 0,3 1,0 0,5 0,4 

Agosto/2011 10,3 0,9 0,6 0,5 

Setembro/2011 45,9 0,8 0,7 0,7 

* Período em que houve aplicação de produtos agrotóxicos antes do plantio de eucaliptos. 
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A recarga direta usando o método CMB nos poços 17 e 18 foi igual a 581 mm (32% 

da precipitação) e 598 mm (33% da precipitação), respectivamente, para o ano hidrológico 

2010–2011. Esses valores são superiores àqueles encontrados com a aplicação do WTF e 

ainda podem estar subestimados por causa da aplicação de agrotóxicos no solo durante o mês 

de dezembro de 2010. O agrotóxico aplicado continha cloro em sua composição e indica que 

foi o responsável pelo súbito aumento da concentração de cloreto na água subterrânea naquele 

período.  

 

 

6.3 Estimativa do escoamento de base 

 

A separação entre escoamento direto e o escoamento de base (Figura 63), usando o 

filtro recursivo digital proposto por Nathan e McMahon (1990) permitiu realizar as 

estimativas dos volumes de água escoados pelo Ribeirão da Onça. 

 

  
Figura 63 – Separação do escoamento rápido e do escoamento de base usando o filtro digital de 

(NATHAN; MCMAHON, 1990). 

 

O escoamento de base médio na bacia do Ribeirão da Onça durante o ano período 

hidrológico 2008–2011 é igual a 0,81 m
3
.s

-1
. Essa componente do balanço hídrico possui 

valores diferentes em cada ano hidrológico (Tabela 14) devido ao aumento ou diminuição do 

gradiente hidráulico entre o rio e o aquífero. O gradiente aumenta por causa da quantidade de 

água precipitada que infiltrou no solo e recarregou o aquífero freático, consequentemente, há 

um aumento do escoamento de base em direção ao rio.  
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Tabela 14 – Estimativa do escoamento de base na bacia do Ribeirão da Onça, usando o filtro digital 

recursivo. 

Ano 

hidrológico 
Escoamento de base médio (m

3
.s

-1
) Escoamento direto médio (m

3
.s

-1
) BFI (%) 

2008–2009 0,62 0,15 79 

2009–2010 0,88 0,14 86 

2010–2011 0,91 0,16 85 

BFI = índice de escoamento de base. 

 

O índice de escoamento de base (BFI) representa a parcela que o escoamento de base 

representa do escoamento direto, ou seja, é a razão (expressa em porcentagem) entre o 

escoamento de base médio e o escoamento total do Ribeirão. O BFI para os anos hidrológicos 

2008–2009, 2009–2010 e 2010–2011 é igual a 79%, 86% e 85%, respectivamente (Tabela 

14). Apesar do escoamento de base médio em 2010–2011 ser superior aos demais anos 

hidrológicos, o BFI apresentou um valor igual àquele apresentado para o ano 2009–2010. Isso 

indica que maiores picos de vazão ocorreram no ano de 2010–2011, aumentando o valor 

médio do escoamento direto. 

 Os volumes de água escoados no Ribeirão da Onça têm aumentado no período 2008–

2011 em decorrência do aumento da recarga direta. A porcentagem que o escoamento de base 

representa em porcentagem da precipitação varia entre 21 e 28% (Tabela 15), sendo o valor 

médio igual a 24%. Já o escoamento rápido representa entre 4 e 5% da precipitação.  

 

Tabela 15 – Volumes de água escoados no Ribeirão da Onça durante 2008–2011. 

Tipo de 

escoamento 

Volume escoado Precipitação  

(mm) 

% da 

Precipitação x10
6
(m

3
) mm 

Período 2008–2009 

Básico 19,6 300,8 

1464 

21 

Direto 05 72,8 05 

Total 24,3 373,6 26 

Período 2009–2010 

Básico 27,8 426,9 

1521 

28 

Direto 04 67,9 04 

Total 32,2 494,9 33 

Período 2010–2011 

Básico 28,7 441,5 

1808 

24 

Direto 05 77,6 04 

Total 33,7 519,1 29 
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Contin Neto (1987) encontrou um valor de 1,5% da precipitação para o escoamento 

rápido. Wendland, Barreto e Gomes (2007) estimaram um valor igual a 7%, e Gomes (2008) 

encontrou valores entre 1,2% e 3,3%. Arantes (2003), em seu estudo sobre a interação rio-

aquífero usando infiltrometros na bacia do Ribeirão da Onça, estimou um escoamento de base 

médio igual a 300 mm.ano
-1

, correspondente a 0,61 m
3
.s

-1
 e a 33% da precipitação entre 

04/09/2002 e 11/02/2003.  

 

 

6.4 Estimativa do armazenamento de água 

 

As variações do armazenamento no aquífero freático (Tabela 16) foram calculadas 

usando a Equação (33) em cada hidrógrafa dos 11 poços selecionados no método WTF. As 

variações negativas indicam uma situação em que o aquífero perdeu água durante o ano 

hidrológico, enquanto as variações positivas mostram que o aquífero armazenou água.
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Tabela 16 – Variação do nível freático entre outubro e setembro de cada ano hidrológico. 

Poço 
Sy 

(%) 

Ano  2004–2005 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010 2010–2011 

P (mm) 1491,9 1175,5 1656,9 1353,3 1463,8 1520,9 1807,7 

Prof. 

Média (m) 
Cult 

∆Hn 

(mm) 

∆S 

(mm) 
Cult 

∆Hn 

(mm) 

∆S 

(mm) 
Cult 

∆Hn 

(mm) 

∆S 

(mm) 
Cult 

∆Hn 

(mm) 

∆S 

(mm) 
Cult 

∆Hn 

(mm) 

∆S 

(mm) 
Cult 

∆Hn 

(mm) 

∆S 

(mm) 
Cult 

∆Hn 

(mm) 

∆S 

(mm) 

05 15,9 6,60 PA -0,30 -4,75 PA -1,21 -19,17 PA 0,92 14,61 PA -0,34 -5,42 PA -0,06 -0,90 PA 0,26 4,06 PA 0,84 13,31 

08 8,5 21,58 CI 0,57 4,82 SP -2,01 -17,08 CA 4,33 36,79 CA 0,59 5,06 CA -0,48 -4,04 CA 0,06 0,53 CA 2,63 22,34 

09 8,5 20,29 EU -1,69 -14,39 EU -2,36 -20,09 EU 1,60 13,60 EU 2,58 21,94 EU 1,67 14,19 EU -0,46 -3,94 EU 1,79 15,20 

10 10,6 19,27 EU -1,19 -12,64 EU -1,02 -10,80 EU 0,79 8,42 EU 2,00 21,18 EU 0,76 8,05 EU -0,51 -5,43 EU 1,63 17,29 

13 8,5 9,76 CI -0,15 -1,24 CI -0,40 -3,38 CI 0,74 6,26 CI -0,53 -4,47 CI -0,05 -0,42 CI 0,09 0,80 CI 0,74 6,27 

14 8,5 6,59 CI -0,34 -2,89 CI -0,35 -3,00 CI 0,63 5,39 CI -0,49 -4,15 CI 0,01 0,11 CI 0,04 0,33 CI 0,72 6,13 

15 8,5 7,80 CA 0,63 5,37 CA -1,51 -12,85 CI 1,48 12,61 CI -0,69 -5,91 CI -0,25 -2,09 CI 0,59 5,01 CI 1,84 15,64 

16 15,1 5,02 PA 0,08 1,19 PA -0,66 -9,93 PA 1,06 15,98 PA -0,36 -5,43 PA -0,06 -0,92 PA -0,10 -1,48 PA 0,71 10,74 

17 11,3 10,91 PA 0,37 4,22 PA -0,91 -10,33 PA 1,93 21,85 PA -0,78 -8,86 PA -0,40 -4,53 PA 0,10 1,11 PA 0,57 6,46 

18 11,3 13,61 PA 0,92 10,44 PA -1,60 -18,06 PA 2,95 33,31 PA -1,10 -12,37 PA -0,96 -10,86 PA 0,46 5,14 PA 0,82 9,28 

19 11,3 14,23 PA 0,57 6,49 PA -1,80 -20,32 PA 3,15 35,6 PA -1,08 -12,23 PA -1,14 -12,87 PA 0,62 6,99 PA 1,70 19,16 

Cult = tipo de cultura agrícola no entorno do poço; Prof. Média = profundidade média do nível freático; ∆S = variação do armazenamento; Sy = rendimento específico do solo; 

∆Hn = variação do nível freático entre outubro e setembro de cada ano hidrológico; PA = Pastagem; CI = Citros; EU = Eucaliptos; CA = Cana-de-açúcar; e SP = Solo pousio.  
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A magnitude do armazenamento é estimada em função do valor do rendimento 

específico do solo. Foi observado que o armazenamento médio para cada grupo de poços, 

segundo o tipo de cultura agrícola (Quadro 2), é variável em cada ano hidrológico.  

 

Quadro 2 – Armazenamento de água no aquífero durante todo o período de estudo. 

Poç

o 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Cult 
∆S  

(mm) 
Cult 

∆S  

(mm) 
Cult 

∆S 

 (mm) 
Cult 

∆S  

(mm) 
Cult 

∆S  

(mm) 
Cult 

∆S 

 (mm) 
Cult 

∆S 

(mm) 

09 
EU -135,1 EU -154,5 EU 110,1 EU 215,6 EU  111,2 EU -46,9 EU 162,5 

10 

08 

CI 2,3 

SP -170,8 CA 367,9 CA 50,6 CA -40,4 CA 5,3 CA 223,4 

13 
CI -31,9 

CI 80,8 CI -48,4 CI -8,0 CI 20,5 CI 93,5 14 

15 CA 53,7 CA -128,5 

5 

PA 35,2 PA -155,6 PA 242,7 PA -88,6 PA -60,1 PA 31,6 PA 117,9 

16 

17 

18 

19 

Cult = Tipo de cultura agrícola no entorno do poço; ∆S = variação do armazenamento por tipo de cultura 

agrícola; PA = Pastagem; CI = Citros; EU = Eucaliptos; CA = Cana-de-açúcar; e SP = Solo pousio.  

 

Após o corte dos eucaliptos no final de 2007, foi observado um armazenamento 

positivo nos poços 09 e 10. Porém, no ano hidrológico 2009–2010, somente os poços 

inseridos em áreas de eucaliptos não apresentaram um armazenamento positivo e maiores 

valores de recarga direta, em resposta ao aumento da precipitação. Esse armazenamento é 

negativo, provavelmente, devido ao crescimento das novas mudas de eucaliptos que 

aumentaram a taxa de evapotranspiração na bacia.  

Como a espacialização das estimativas de armazenamento seguiu a mesma 

metodologia usada na estimativa de recarga direta pelo WTF, os poços presentes nas culturas 

de eucaliptos influenciaram fortemente no comportamento das estimativas de armazenamento 

de água na bacia do Ribeirão da Onça (Tabela 17). Considerando apenas a área parcial da 

bacia, o armazenamento variou entre -154 mm (2005–2006) e 168 mm (2006–2007).  

 

Tabela 17 – Armazenamento de água no aquífero, considerando a área parcial da bacia, durante o 

período de estudo. 

 

Anos hidrológicos 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

Precipitação (P) (mm) = 1492 1176 1657 1353 1464 1521 1808 

Armazenamento (mm) = -49 -154 168 72 07 -10 144 

Armazenamento (%P) = -03 -13 10 05 01 -01 08 
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Considerando a área total da bacia, o armazenamento variou entre -133 mm (2005–

2006) e 146 mm (2010–2011) (Tabela 18). 

 

Tabela 18 – Armazenamento de água no aquífero, considerando a área total da bacia, durante o 

período de estudo. 

 

Anos hidrológicos 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

Precipitação (P) (mm) = 1492 1176 1657 1353 1464 1521 1808 

Armazenamento (mm) = -47 -133 143 93 37 -13 146 

Armazenamento (%P) = -03 -11 09 07 02 -01 08 

 

 

6.5 Estimativa da percolação profunda 

 

As estimativas da percolação profunda foram negativas durante o período em que foi 

aplicado o balanço hídrico na zona saturada e considerando apenas área parcial da bacia 

(Tabela 19). Essas estimativas variaram entre aproximadamente -33 mm (2008–2009) e -244 

mm (2009–2010).  

 

Tabela 19 – Balanço hídrico na zona saturada, usando as estimativas de recarga direta na área parcial 

da bacia. 

                                                                                                                    Balanço hídrico 

Componentes do balanço 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

P (mm)= 1464 1521 1808 

 R
WTF

 (mm) = 275 173 383 

∆S (mm) = 07 -10 144 

Q
bf 

(mm) = 301 427 441 

Rp (mm) = -33 -244 -202 

Rp (%P) = -02 -16 -11 

R
WTF

 = estimativa da recarga direta usando o método WTF; Rp = percolação profunda; ∆S = variação do 

armazenamento; P = Precipitação; Q
bf

 = escoamento de base. 

 

O mesmo ocorreu com a recarga profunda, considerando área total da bacia (Tabela 

20), assim, as estimativas variaram entre aproximadamente -58 mm (2008–2009) e -272 mm 

(2009–2010).  
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Tabela 20 – Balanço hídrico na zona saturada, usando as estimativas de recarga direta na área total da 

bacia. 

                                                                                                                    Balanço hídrico 

Componentes do balanço 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

P (mm)= 1464 1521 1808 

 R
WTF

 (mm) = 280 142 359 

∆S (mm) = 37 -13 143 

Q
bf 

(mm) = 301 427 441 

Rp (mm) = -58 -272 -225 

Rp (%P) = -04 -17 -12 

R
WTF

 = estimativa da recarga direta usando o método WTF; Rp = percolação profunda; ∆S = variação do 

armazenamento; P = Precipitação; Q
bf

 = escoamento de base. 

 

Tais resultados não estão condizentes com as hipóteses estabelecidas no modelo 

conceitual, porque o aquífero superior da bacia do Ribeirão da Onça possui contato direto 

com a Formação Botucatu do SAG. Dessa maneira, não há nenhuma camada impermeável 

separando os dois aquíferos livres que impeça a movimentação de água entre eles. 

Uma explicação para tal fato é a de que o método do balanço hídrico não é adequado 

para avaliar as estimativas de recarga profunda. Isso corre porque a percolação profunda é 

uma componente residual que possui um valor da ordem de grandeza do erro associado e 

depende da precisão das estimavas das outras três componentes do balanço. Os resultados 

obtidos por Wendland, Barreto e Gomes (2007) e por Gomes (2008) indicam que percolação 

profunda, em direção à Formação Botucatu é muito baixa (entre 0,4 e 3,5% da precipitação).  

Usando as estimativas de recarga direta pelo método RCDM, a taxa anual de 

percolação profunda apresenta um valor positivo para o ano hidrológico 2010–2011 (Tabela 

21). 

 

Tabela 21 – Balanço hídrico na zona saturada, usando as estimativas de recarga direta do método 

RCDM. 

                                                                                                                    Balanço hídrico 

Componentes do balanço 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

P (mm)= 1464 1521 1808 

 R
RCDM

 (mm) = 229 307 618 

∆S (mm) = 37 -13 143 

Q
bf 

(mm) = 301 427 441 

Rp (mm) = -109 -107 34 

Rp (%P) = -7,8 -6,8 1,9 

*R
RCDM

: recarga direta estimada usando o RCDM; Rp = percolação profunda; ∆S = variação do armazenamento; 

P = Precipitação; Q
bf

 = escoamento de base. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho propôs avaliar as taxas de recarga subterrânea e suas relações com as 

variações nas taxas anuais de precipitação e com os usos do solo na bacia hidrográfica do 

Ribeirão da Onça, situada em zona de afloramento do SAG.  

Os resultados permitiram concluir que o tipo de cultura agrícola possui influência 

sobre as taxas de recarga direta na bacia. As menores estimativas médias de recarga direta, 

segundo o uso do solo, ocorreram em áreas com eucaliptos (135 mm.ano
-1

) e citros (248 

mm.ano
-1

) em relação às áreas com presença de cana-de-açúcar (296 mm.ano
-1

) e pastagem 

(401 mm.ano
-1

).   

As áreas com cultura de pastagem apresentaram taxas médias de recarga direta 

próximas às taxas estimadas em áreas com cana-de-açúcar durante os anos hidrológicos de 

maior precipitação (2006–2007 e 2010–2011). Caso as áreas de com cultura de eucaliptos 

continuem aumentando na bacia, há uma tendência em ocorrer uma diminuição da recarga 

direta e, consequentemente, um declínio na vazão de base do Ribeirão. 

Os resultados de recarga direta média ponderada não apresentaram diferenças 

significativas entre a espacialização considerando a área total da bacia (80–359 mm) e a área 

parcial (80–383 mm). Portanto, o comportamento do nível freático dos 11 poços selecionados 

para aplicação do método WTF é adequado para representar o comportamento da recarga sob 

a influência das diferentes culturas presentes em toda a área bacia do Ribeirão da Onça. 

Foi demonstrado que o Recession Curve Displacement Method (RCDM) pode ser 

aplicado nas áreas de afloramento do SAG para estimar a recarga, desde que sejam 

respeitadas as premissas inerentes ao método. A principal vantagem do RCDM é que este 

necessita apenas de dados diários de vazão, evitando elevados custos financeiros. O uso do 

software RORA foi útil para diminuição do tempo na execução dos cálculos e possibilita uma 

rápida e fiel reprodução dos resultados de recarga para toda a área da bacia. 

 As estimativas de recarga obtidas pelo RCDM (229–618 mm) foram maiores em 

relação a recarga direta média, usando método WTF, com os poços agrupados segundo o tipo 

de cultura agrícola (221–463 mm). A diferença entre as estimativas obtidas por meio do 

RCDM e do método WTF é maior ao considerar a recarga média ponderada para toda a área 

da bacia (80–359 mm). Para que possam ser avaliadas novas estimativas de recarga usando o 

RCDM é necessária a construção de uma série sintética de vazões para os anos hidrológicos 

2004–2005, 2005–2006, 2006–2007 e 2007–2008. 
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O método WTF pode não ser o mais adequado já que o tempo de defasagem entre a 

ocorrência da precipitação e a elevação do nível freático é da ordem de semanas. As 

estimativas obtidas por meio do método WTF podem estar subestimadas porque a recarga 

direta pode estar ocorrendo, mas não estar sendo suficiente para provocar uma maior elevação 

no nível freático dos poços. Tal fato ocorre porque o fenômeno da recarga e a saída de água 

do aquífero, sob a forma de escoamento de base, não estão sincronizados entre si. Além disso, 

os valores rendimento específico do solo, Sy, não correspondem a profundidade em que há a 

variação do nível freático. 

Não foi possível estimar a quantidade de água que escoa do aquífero freático superior 

em direção à Formação Botucatu. O balanço hídrico na zona saturada não é um método 

adequado para estimar a percolação profunda, Rp, na bacia do Ribeirão da Onça. Os valores 

negativos de Rp não têm sentido físico, já que a bacia está localizada numa região de altitude 

elevada e o fluxo ascendente das regiões mais profundas para a bacia é improvável. Isso 

sugere que por causa da quantidade de água atual do aquífero, não há um gradiente hidráulico 

vertical suficiente para que a parcela de água proveniente da precipitação que se infiltra no 

solo e atinge o nível freático, percole para profundidades maiores em direção à Formação 

Botucatu. Essa parcela de água que não percola sob a forma de Rp escoa em direção ao 

Ribeirão sob a forma de escoamento de base, o qual tem aumentado nos últimos três anos. 
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APÊNDICE A – Código Computacional do software RORA 

 

 

     PROGRAM RORA 

C          BY AL RUTLEDGE, USGS           2007 VERSION 

C  THIS PROGRAM ESTIMATES GROUND-WATER RECHARGE FROM A DAILY-VALUES 

C  RECORD OF STREAMFLOW, USING THE "RORABAUGH METHOD."  THIS AND 

C  OTHER PROGRAMS ARE DOCUMENTED IN USGS WRIR 98-4148. THIS 2005 

C  VERSION OF THE PROGRAM READS DAILY-VALUES FROM A FLAT-FILE. 

C  (THE ORIGINAL VERSION READ FROM A "Z-FILE".) 

C 

C  THIS PROGRAM ALSO READS INFORMATION ABOUT GAGING STATIONS FROM 

C  FILE "STATION.TXT" (DRAINAGE AREA). 

C 

C  SEVERAL DECLARATION STATEMENTS PERTAIN TO ARRAY SIZES: 

C          MAXIMUM NUMBER OF YEARS = 120 

C          MAXIMUM NUMBER OF DAYS = 44000. 

C               (ALSO NOTE INITIALIZING STATEMENTS) 

C          RETRIEVE DAILY VALUES AFTER THE YEAR 1890. 

C          MAXIMUM NUMBER OF RECHARGE EVENTS (PEAKS) = 6000 

C               (ALSO NOTE LINES BETWEEN LABELS 330 AND 340) 

      COMMON/BIG/Q(120,12,31) 

      CHARACTER*1 FLAG(120,12) 

      REAL RECHMO(120,12) 

      COMMON/BIG/Q1D(44000) 

      COMMON/BIG/IYR1D(44000) 

      COMMON/BIG/IMO1D(44000) 

      COMMON/BIG/IDA1D(44000) 

      COMMON/BIG/ALLGW(44000) 

      COMMON/BIG/TA(6000) 

      COMMON/BIG/TP(6000) 

      COMMON/BIG/TBC(6000) 

      COMMON/BIG/QP(6000) 

      COMMON/BIG/QA(6000) 

      COMMON/BIG/QB(6000) 

      COMMON/BIG/QC(6000) 

      COMMON/BIG/TS(6000) 

      COMMON/BIG/TE(6000) 

      COMMON/BIG/C(6000) 

      COMMON/BIG/DELQ(6000) 

      COMMON/BIG/RECH(6000) 

      INTEGER TS, TE 

      INTEGER OPT5 

      REAL TA, TP, TBC, QP, QA, QB, QC, C, DELQ, RECH 

      REAL Q 

      REAL Q1D 

      INTEGER IYR1D 

      INTEGER IMO1D 

      INTEGER IDA1D 

      INTEGER ITBASE 

      CHARACTER*1 ALLGW 

      CHARACTER*16 INFILE, FNAME, FNM 

      CHARACTER*80 YESNO 

      REAL DA, K, RECHARG                                                      C 

      CHARACTER*15 STANUM                                                      C 

      CHARACTER*9 LINE 

      REAL FLONUM 

      CHARACTER*5 AGENCY                                                       C 
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      CHARACTER*180 BUF_LINE                                                   C 

  

      IBEFORE=1890 

  

      OPEN (UNIT=10,FILE='rorasum.txt') 

      OPEN (UNIT=12,FILE='rorapek.txt') 

      OPEN (UNIT=14,FILE='roramon.txt') 

      OPEN (UNIT=15,FILE='roraqrt.txt') 

      open (unit=16,file='roraWY.txt') 

    1 READ (10,21,END=2) 

      GO TO 1 

    2 CONTINUE 

 

C     NOTE: SOME COMPILERS MIGHT REQUIRE A LINE HERE "BACKSPACE 10" 

C             THIS SHOULD NOT BE DONE IF RUNNING ON A DG. 

 

      BACKSPACE 10 

 

    5 FORMAT (2I6,3F11.2,1F8.2) 

      WRITE (*,*) '################################################### ' 

      WRITE (*,*) '## ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS (EESC-USP) ## ' 

      WRITE (*,*) '## DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA E SANEAMENTO (SHS) ## ' 

      WRITE (*,*) '## LABORATORIO DE HIDRAULICA COMPUTACIONAL (LHC) ## ' 

      WRITE (*,*) '## ESTE PROGRAMA CALCULA A RECARGA SUBTERRANEA   ## ' 

      WRITE (*,*) '## ATRAVES DAS EQUA€OES DE RORABOUGH (1964)      ## ' 

      WRITE (*,*) '## E FOI ADAPTADO DO RORA.EXE (RUTLEDGE, 2007)   ## ' 

      WRITE (*,*) '## CONSIDERA-SE O ANO HIDROLOGICO DA BACIA DO    ## ' 

      WRITE (*,*) '## RIBEIRAO DA ON€A, BROTAS-SP                   ## ' 

      WRITE (*,*) '################################################### ' 

      WRITE (*,*) '    ' 

C 

C------------------------- INITIALIZE VARIABLES : ------------------- 

      DO 10 IYEAR=1,120 

      DO 10 IMONTH=1,12 

      DO 10 IDAY=1,31 

   10 Q(IYEAR,IMONTH,IDAY)=-999.0 

      DO 11 I=1,44000 

      ALLGW(I)= ' ' 

   11 Q1D(I)= -999.0 

C 

   13 FORMAT (F8.0) 

   14 FORMAT (1I4,2I3,1I5, 1I12,1F11.1,1F7.1,2F8.3,1F7.3) 

   15 FORMAT (A12,1F8.2) 

   16 FORMAT (A12,1X,1F6.2,2X,1I4,'-',1I4,1I6,3X,1I8,3X,1F7.1,1F11.3) 

   17 FORMAT (A12, 1F8.0) 

   18 FORMAT (2F8.2, 2I8, 5F8.4,1I6) 

   21 FORMAT (A6) 

   23 FORMAT (1F12.0) 

   25 FORMAT (I4) 

   26 FORMAT (A4,1X,A8,1X,I4,1X,I2,1X,I2,1X,A) 

   27 FORMAT (1I5, 2F10.1, 2I8) 

C 

C -------- READ THE DAILY-VALUES FILE OF STREAMFLOW: ------------------ 

C 

      WRITE (*,*) 'ENTRE COM O NOME DO ARQUIVO DOS REGISTROS DE VAZAO'         C 

      WRITE (*,*) 'ARQUIVO  (Este programa ‚ tipo case-sensitive)'             C 

      READ (*,'(A)') INFILE 

      WRITE (*,*) 'LENDO O ARQUIVO ' ,INFILE 

      OPEN (UNIT=9, FILE=INFILE) 

      IYEAR=1 
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   30 READ (9,21) LINE 

      IF( LINE.NE.'agency') THEN 

            GO TO 30 

        END IF 

 

      READ (9,21) LINE 

 

      IFRSTYR=0 

 

 

   35 READ (9,'(A)',END=37) BUF_LINE                                          C 

      DO 36 J=1,180 

      IF (BUF_LINE(J:J).EQ.achar(9)) BUF_LINE(J:J)= ','                 2007 

   36 IF (BUF_LINE(J:J).EQ.'-') BUF_LINE(J:J)= ','                      2007 

      READ (BUF_LINE,*,END=37) AGENCY,STANUM,IYEAR,IMONTH,IDAY,FLONUM         C 

 

 

      IF(IFRSTYR.EQ.0) IFRSTYR=IYEAR                                           C 

      IYEAR = IYEAR-IBEFORE                                                    C 

 

 

      Q(IYEAR,IMONTH,IDAY) = FLONUM 

 

      FLONUM = -999.0                                                   2007 

 

      GO TO 35 

   37 CONTINUE 

 

      ILSTYR= IYEAR+IBEFORE 

      WRITE (*,*) 'PRIMEIRO ANO DE REGISTRO = ', IFRSTYR 

      WRITE (*,*) 'éLTIMO ANO DE REGISTRO   = ', ILSTYR 

 

 

 

c 

c --- flag nonexistent dates with flow=-9999 ----- 

c 

      do 38 IYEAR=IFRSTYR, ILSTYR 

      DO 38 IMONTH=1,12 

      DO 38 IDAY=1,31 

         IF((IMONTH.EQ.5).AND.(IDAY.GT.28)) THEN 

            Q(IYEAR-IBEFORE,IMONTH,IDAY)= -9999.0 

          END IF 

          IF((IMONTH.EQ.5).AND.(IDAY.EQ.28)) THEN 

           IDIV=INT((IYEAR)/4.0) 

           XDIV=(IYEAR)/4.0 

           DIFFER=ABS(IDIV-XDIV) 

           IF(DIFFER.GT.0.1) THEN 

               Q(IYEAR-IBEFORE,IMONTH,IDAY)= -9999.0 

          END IF 

              END IF 

              IF(IDAY.EQ.31) THEN 

              IF((IMONTH.EQ.2).OR.(IMONTH.EQ.7).OR.(IMONTH.EQ.9) 

     $         .OR.(IMONTH.EQ.12)) THEN 

                    Q(IYEAR-IBEFORE,IMONTH,IDAY)= -9999.0 

               END IF 

          END IF 

   38 CONTINUE 
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      WRITE (*,*) '                 MES  ' 

      WRITE (*,*) ' ANO    O N D J F M A M J J A S' 

 

      IFRSTYR= IFRSTYR-IBEFORE 

      ILSTYR= ILSTYR-IBEFORE 

 

      DO 72 IYEAR=IFRSTYR, ILSTYR 

 

           DO 55 IMONTH=1,12 

   55      FLAG(IYEAR,IMONTH)='.' 

           DO 70 IMONTH=1,12 

             DO 60 IDAY=1,31 

               IF(Q(IYEAR,IMONTH,IDAY).EQ.-999) FLAG(IYEAR,IMONTH)='X' 

               IF(Q(IYEAR,IMONTH,IDAY).EQ.-99) FLAG(IYEAR,IMONTH)='X' 

   60         CONTINUE 

   70         CONTINUE 

            WRITE (*,73) IYEAR+IBEFORE, (FLAG(IYEAR,IMONTH),IMONTH=1,12) 

 

 

   72 CONTINUE 

 

        WRITE (*,*) ' ' 

        WRITE (*,*) ' REGISTROS COMPLETOS = .      INCOMPLETOS = X  ' 

        WRITE (*,*) ' ' 

 

 

   73 FORMAT (1I6, 2X, 12A2) 

      CLOSE (9,STATUS='KEEP') 

C 

C   ---------------   SELECT TIME PERIOD OF INTEREST:  ------------------ 

C 

      WRITE (*,*) 'QUAL O ANO DE INICIO? ' 

      READ (*,*) IYEARST 

      WRITE (*,*) 'QUAL O ANO FINAL? ' 

      READ (*,*) IYEAREN 

      IIMAX=0 

      DO 120 IIYR=IYEARST,IYEAREN 

           IDIV=INT(IIYR/4.0) 

           XDIV=IIYR/4.0 

           DIFFER=ABS(IDIV-XDIV) 

           IF(DIFFER.LT.0.1) THEN 

               IIMAX=IIMAX+365 

             ELSE 

               IIMAX=IIMAX+364 

            END IF 

  120 CONTINUE 

      IYEARST= IYEARST-IBEFORE 

      IYEAREN= IYEAREN-IBEFORE 

C 

C ---- ASSIGN VALUES TO 1-DIMENSIONAL ARRAYS OF DISCHARGE AND DATE: ---- 

C 

      ICOUNT= 0 

      IBREAK= 0 

      ITESTX= 0 

      DO 180 IYEAR= IYEARST, IYEAREN 

      DO 180 IMONTH= 1,12 

      DO 180 IDAY= 1, 31 

          SFLOW= Q(IYEAR,IMONTH,IDAY) 
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          IF(SFLOW.EQ.-9999) GO TO 180 

          IF(SFLOW.EQ.-99.OR.SFLOW.EQ.-999) THEN 

                 ITEST=0 

             ELSE 

                 ITEST=1 

           ENDIF 

          IF(ITEST.EQ.1.AND.ITESTX.EQ.0) THEN 

                 IBREAK= IBREAK+1 

                 IF(IBREAK.GT.1) THEN 

                   WRITE (*,*) '***************************************' 

                   WRITE (*,*) '*** THERE IS A BREAK IN THE STREAM- ***' 

                   WRITE (*,*) '*** FLOW RECORD WITHIN THE PERIOD OF **' 

                   WRITE (*,*) '*** INTEREST.  PROGRAM TERMINATION. ***' 

                   WRITE (*,*) '***************************************' 

                   GO TO 1000 

                 ENDIF 

           ENDIF 

          ITESTX= ITEST 

          IF(SFLOW.EQ.-99.OR.SFLOW.EQ.-999) GO TO 180 

 

          ICOUNT= ICOUNT + 1 

          Q1D(ICOUNT)= SFLOW 

          IYR1D(ICOUNT)= IYEAR 

          IMO1D(ICOUNT)= IMONTH 

          IDA1D(ICOUNT)= IDAY 

C               EST1D(ICOUNT)= EST(IYEAR,IMONTH,IDAY)                      c 

  180 CONTINUE 

      WRITE (*,*)'NUMERO DE DIAS COM VALORES REGISTRADOS =            ', 

     $ ICOUNT 

      WRITE (*,*)'NUMERO DE DIAS EM QUE DEVERIA ESTAR ESTE INTERVALO =', 

     $ IIMAX 

      WRITE (*,*) ' ' 

C 

      IZERO=1 

      DO 185 I=1,ICOUNT 

      IF(Q1D(I).EQ.0.0) IZERO=0 

  185 ALLGW(I)= ' ' 

 

      IF (IZERO.EQ.0) THEN 

 

         WRITE (*,*) 'THE STREAMFLOW RECORD INCLUDES ZEROS.  THESE WILL' 

         WRITE (*,*) 'BE SET EQUAL TO 0.01 CFS.  IS THIS OK?  (y or n) ' 

         WRITE (*,*) ' ' 

         READ (*,'(A)') YESNO 

           IF (YESNO.EQ.'n') THEN 

              WRITE (*,*) 'SPECIFIY THE FLOW OF YOUR CHOICE, FOR DAYS ' 

              WRITE (*,*) 'OF ZERO FLOW (IN CFS).  THIS MUST BE SOME  ' 

              WRITE (*,*) 'SMALL POSITIVE NUMBER.                     ' 

              READ (*,*) XNEWMIN 

              DO 187 I=1,ICOUNT 

                IF(Q1D(I).EQ.0.00) THEN 

                   Q1D(I)= XNEWMIN 

                 END IF 

  187         CONTINUE 

             ELSE 

                 DO 188 I=1,ICOUNT 

                   IF(Q1D(I).EQ.0.00) THEN 

                      Q1D(I)= 0.01 

                    END IF 

  188            CONTINUE 
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             END IF 

 

 

       END IF 

 

 

 

C 

C ------------ READ LIST FILE GIVING STATION PROPERTIES:  ------------- 

C 

      WRITE (*,*) 'LENDO O ARQUIVO station.txt' 

      OPEN (UNIT=11,FILE='station.txt') 

      DO 190 I=1,10 

  190 READ (11,*) 

  200 READ(11,17) FNAME, DA 

      IF(FNAME.NE.INFILE) GO TO 200 

      WRITE (*,*) 'NOME DO ARQUIVO: ', FNAME 

      WRITE (*,*) 'AREA DE DRENAGEM:', DA 

      WRITE (*,*) ' ' 

      CLOSE (11, STATUS='KEEP') 

      IF (DA.LT.1.0) THEN 

         WRITE (*,*) '*** DRAINAGE AREA IS SMALLER THAN RECOMMENDED ***' 

         WRITE (*,*) '**********  USE RESULTS WITH CAUTION ************' 

         WRITE (*,*) ' ' 

       ENDIF 

      IF (DA.GT.500.0) THEN 

         WRITE (*,*) '*** DRAINAGE AREA IS LARGER THAN RECOMMENDED ***' 

         WRITE (*,*) '*********  USE RESULTS WITH CAUTION ************' 

         WRITE (*,*) ' ' 

       ENDIF 

 

C 

C  ---  DETERMINE THE MINIMUM NUMBER OF DAYS OF ANTECEDENT RECESSION  -- 

C  ---  TO INDICATE THAT STREAMFLOW IS TO BE CONSIDERED GROUND-WATER  -- 

C  ---  DISCHARGE. OBTAIN FROM THE EQUATION 0.827DA**0.2              -- 

C 

      ITBASE=0 

  210 ITBASE= ITBASE + 1 

      IF(ITBASE.GT.10) THEN 

           WRITE (*,*) 'PROBLEMS WITH CALCULATION OF THE REQUIREMENT ' 

           WRITE (*,*) 'OF ANTECEDENT RECESSION. PROGRAM ENDED' 

           GO TO 1000 

       END IF 

      IF (ITBASE.GT.(0.827*(DA**0.2))) THEN 

           GO TO 220 

        ELSE 

           GO TO 210 

       END IF 

  220 CONTINUE 

 

C 

C ------ ENTER RECESSION INDEX OR OBTAIN FROM FILE index.txt:   -------- 

C 

      WRITE (*,*) 'VOCE QUER OBTER O INDICE DE RECESSAO            ' 

      WRITE (*,*) 'DO AQUIVO index.txt? SOMENTE RESPONDA "y" SE    ' 

      WRITE (*,*) 'HOUVER UMA LINHA NO "index.txt" QUE CONTENHA O VALOR' 

      write (*,*) 'DO INDICE DE RECESSAO DESTA ESTA€AO:' 

 

      WRITE (*,*) '           (DIGITE y OU n)                      ' 
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      READ (*,'(A)') YESNO 

      IF (YESNO.EQ.'n') THEN 

          WRITE (*,*) 'DIGITE O INDICE DE RECESSAO (DIAS/LOGQ):' 

          READ (*,*) K 

          GO TO 250 

       END IF 

      WRITE (*,*) 'LENDO O ARQUIVO index.txt PARA O INDICE' 

      WRITE (*,*) 'DE RECESSAO.' 

      OPEN (UNIT=13, FILE='index.txt') 

      DO 230 IREAD=1,10 

  230 READ (13,21) LINE 

  240 READ(13,15) FNM, K 

      IF(FNM.NE.INFILE) GO TO 240 

 

      WRITE (*,*) 'INDICE DE RECESSAO USADO (DIAS/LOG Q) = ', K 

      CLOSE (13, STATUS='KEEP') 

  250 CONTINUE 

 

 

C 

C ----- SPECIFY THE MAXIMUM ALLOWABLE NUMBER OF DAYS THAT CAN BE USED 

C ----- AFTER A PEAK, TO DETERMINE THE GROUND-WATER DISCHARGE AFTER 

C ----- THE PEAK:  

C 

      IRECMAX= INT(0.2144*K) 

 

C ---- ALLOW THE USER TO OVERRIDE THE DEFAULT METHOD OF EXECUTION.  ----- 

C ---- NOTE: THE ALLOWANCE FOR NON-DEFAULT EXECUTION, IS DIFFERENT  ----- 

C ---- FROM THE NON-DEFAULT EXECUTION IN PREVIOUS VERSIONS OF RORA ------ 

 

      OPT5 = 0 

 

      WRITE (*,*) ' ' 

 

      WRITE (*,*) 'VOCE DESEJA QUE O PROGRAMA SEJA EXECUTADO USANDO  ' 

      WRITE (*,*) 'O VALOR PADRAO PARA A EXIGENCIA DA RECESSAO    ' 

      WRITE (*,*) 'ANTECEDENTE?                                        ' 

      WRITE (*,*) '               (y or n)   ' 

      READ (*,'(A)') YESNO 

      IF(YESNO.EQ.'n') THEN 

 

c   

      WRITE (*,*) ' ' 

 

      WRITE (*,*) ' ' 

      WRITE (*,*) 'PELO VALOR PADRÇO, A EXIGENCIA DA RECESSAO' 

      WRITE (*,*) 'ANTECEDENTE TEM O VALOR (EM DIAS) = ', ITBASE 

      WRITE (*,*) ' ' 

      WRITE (*,*) 'NOTE: AN INCREASE IN THIS VARIABLE CAN REDUCE THE ' 

      WRITE (*,*) 'INFLUENCE OF ERRORS DUE TO DIRECT SURFACE RUNOFF  ' 

      WRITE (*,*) 'BUT MAY ALSO INDUCE OTHER ERRORS BECAUSE THERE WILL' 

      WRITE (*,*) 'BE A REDUCTION IN THE NUMBER OF PEAKS THAT ARE     ' 

      WRITE (*,*) 'DETECTED. ' 

      WRITE (*,*) ' ' 

 

         OPT5=1 

 

         WRITE (*,*) 'ENTRE COM O NUMERO DE DIAS COM O QUAL        ' 

         WRITE (*,*) 'A EXIGENCIA DA RECESSAO ANTECEDENTE SERA     ' 

         WRITE (*,*) 'AUMENTADA, OU ESPECIFIQUE ZERO PARA QUE      ' 
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         WRITE (*,*) 'O VALOR PADRAO NAO SEJA ALTERADO:            ' 

         WRITE (*,*) '             (DIGITE 1, 2, 3, OR 0)          ' 

  255    READ (*,*) IDIFF 

 

         IF (IDIFF.LT.0.OR.IDIFF.GT.3) THEN 

            WRITE (*,*) 'O AUMENTO NO VALOR DA RECESSAO ANTECEDENTE' 

            WRITE (*,*) 'DEVE SER  1, 2, OU 3, SENAO DIGITE 0 (ZERO). ' 

            GO TO 255 

           ELSE 

            ITBASE= ITBASE+IDIFF 

          ENDIF 

 

         IF (IDIFF.EQ.0) OPT5= 0 

 

 

      END IF 

 

           

      IF(IRECMAX.LT.ITBASE) THEN 

          WRITE (*,*) ' **********************************************' 

          WRITE (*,*) ' THE REQUIREMENT OF ANTECEDENT RECESSION EXCEEDS' 

          WRITE (*,*) ' THE TIME LIMIT FOR THE END OF RECESSION.  WILL ' 

          WRITE (*,*) ' SET TIME LIMIT TO BE EQUAL TO THE REQUIREMENT ' 

          WRITE (*,*) ' OF ANTECEDENT RECESSION.  RESULTS MAY BE      ' 

          WRITE (*,*) ' QUESTIONABLE.                                 ' 

          WRITE (*,*) ' **********************************************' 

          IRECMAX= ITBASE 

        END IF 

 

C 

C-----------------ON DATES PRECEEDED BY A RECESSION PERIOD,------------- 

C-------------------------SET VARIABLE ALLGW='*'  ---------------------- 

C 

      WRITE (*,*) ' ENCONTRANDO OS DIAS PARA A RECESSAO ANTECEDENTE' 

      DO 270 I= ITBASE+1, ICOUNT 

         INDICAT=1 

         IBACK= 0 

  260    IBACK= IBACK + 1 

            IF(Q1D(I-IBACK).LT.Q1D(I-IBACK+1)) INDICAT=0 

            IF(IBACK.LT.ITBASE) GO TO 260 

            IF(INDICAT.EQ.1) THEN 

                   ALLGW(I)= '*' 

               ELSE 

                   ALLGW(I)= ' ' 

             END IF 

  270 CONTINUE 

C 

C 

C -- THE FOLLOWING LINES UP TO LABEL 800 DETERMINE THE LOCATION (IN TIME) -- 

C --------------------  OF PEAKS AND RECESSION PERIODS:  ------------------- 

C 

C 

C ------------------- LOCATE END OF FIRST RECESSION: ---------------- 

C 

      WRITE (*,*) ' LOCATING FIRST RECESSION PERIOD' 

      I= 0 

  280 I= I+1 

      IF(I.GT.ICOUNT) THEN 

          WRITE (*,*) 'NO RECESSIONS' 

          GO TO 1000 
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       END IF 

      IF (ALLGW(I).NE.'*') GO TO 280 

  290 I=I+1 

      IF (I.GT.ICOUNT) THEN 

         WRITE (*,*) 'CANNOT FIND END OF THE FIRST RECESSION ' 

         GO TO 1000 

        END IF 

      IF (ALLGW(I).NE.' ') GO TO 290 

      I=I-1 

      TA(1)= I 

      QA(1)= Q1D(I) 

      IPEAK= 0 

C 

C -------------    FIND STREAMFLOW AND DAY OF THE PEAK:     ----------- 

C 

      WRITE (*,*) ' ENCONTRANDO DOS PICOS + PERIODOS DE RECESSAO RE ' 

  330 CONTINUE 

      IPEAK= IPEAK+1 

      IF(IPEAK.GT.6000) THEN 

           WRITE (*,*) 'TOO MANY PEAKS ' 

           GO TO 1000 

        END IF 

      QP(IPEAK)= Q1D(I) 

      TP(IPEAK)= I 

      ILOOK= I + 1 

  340 CONTINUE 

      IF(ILOOK.GE.ICOUNT) GO TO 800 

      IF(ALLGW(ILOOK).EQ.'*') GO TO 350 

         IF (Q1D(ILOOK).GE.QP(IPEAK)) THEN 

              QP(IPEAK)= Q1D(ILOOK) 

              TP(IPEAK)= ILOOK 

           END IF 

         IF(ALLGW(ILOOK).EQ.' ') THEN 

              ILOOK= ILOOK+1 

              GO TO 340 

           END IF 

  350 CONTINUE 

        TBC(IPEAK)= TP(IPEAK) + (0.2144*K) 

 

C 

C  -----   FIND FIRST AND LAST DAYS OF RECESSION FOLLOWING THE PEAK: ---- 

C 

      I= ILOOK 

      TS(IPEAK)= I 

  370 CONTINUE 

      I= I+1 

      IF(I.GT.ICOUNT) GO TO 380 

      IF(ALLGW(I).NE.' ') THEN 

          GO TO 370 

        END IF 

  380 CONTINUE 

      I= I-1 

      TE(IPEAK)= I 

      IF (TE(IPEAK)-TP(IPEAK).GT.IRECMAX) THEN 

           TE(IPEAK)= TP(IPEAK) + IRECMAX 

         END IF 

      IF (TE(IPEAK).LT.TS(IPEAK)) THEN 

           TE(IPEAK)= TS(IPEAK) 

         END IF 
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      I=I+1 

      IF(I.LT.ICOUNT) GO TO 330 

 

C 

C ----  GO HERE WHEN ALL RECESSION PERIODS AND PEAKS HAVE BEEN LOCATED: ---- 

C 

  800 CONTINUE 

 

      NPEAKS= IPEAK - 1 

 

 

      WRITE (*,*) 'NUMERO DE PICOS=', NPEAKS 

 

      RECHARG=0.0 

C 

C --- EXTRAPOLATE STREAMFLOW, DETERMINE RECESSION CURVE DISPLACEMENT, AND -- 

C ----------------- CALCULATE RECHARGE FOR FIRST PEAK:  -------------------- 

C 

      QB(1)= QA(1)*10**(-1*(TBC(1)-TA(1))/K) 

      SUM= 0.0 

      DO 810 I= TS(1), TE(1) 

         DQ= Q1D(I) - (QA(1)*10**(-1.0*(I-TA(1))/K)) 

  810    SUM= SUM + (DQ*SQRT(I-TP(1))) 

      NRECS= TE(1)-TS(1)+1 

      C(1)= SUM/NRECS 

      DELQ(1)= C(1)/(SQRT(TBC(1)-TP(1))) 

      RECH(1)= 2.0*86.40*DELQ(1)*K / (2.3025851*DA) 

      RECHARG= RECHARG + RECH(1) 

      QC(1)= QB(1) + DELQ(1) 

C 

C -- EXTRAPOLATE STREAMFLOW, DETERMINE RECESSION CURVE DISPLACEMENT, AND -- 

C --------------- CALCULATE RECHARGE FOR ALL OTHER PEAKS: ----------------- 

C 

      DO 840 IPEAK=2, NPEAKS 

         QA(IPEAK)= QC(IPEAK-1) 

         TA(IPEAK)= TBC(IPEAK-1) 

         QB(IPEAK)= QA(IPEAK)*10**(-1*(TBC(IPEAK)-TA(IPEAK))/K) 

 

 

         SUM= 0.0 

         DO 820 I= TS(IPEAK), TE(IPEAK) 

             IF(I.GT.TA(IPEAK)) THEN 

                BASELIN= QA(IPEAK)*10**(-1*(I-TA(IPEAK))/K) 

               ELSE 

                BASELIN= C(IPEAK-1)/(SQRT(I-TP(IPEAK-1))) + 

     $              QA(IPEAK-1)*10**(-1.0*(I-TA(IPEAK-1))/K) 

              END IF 

             DQ= Q1D(I) - BASELIN 

  820    SUM= SUM + (DQ*SQRT(I-TP(IPEAK))) 

         NRECS= TE(IPEAK) - TS(IPEAK) + 1 

         C(IPEAK)= SUM/NRECS 

         DELQ(IPEAK)= C(IPEAK) / (SQRT(TBC(IPEAK)-TP(IPEAK))) 

         RECH(IPEAK)= 2.0*86.40*DELQ(IPEAK)*K / (2.3025851*DA) 

         RECHARG= RECHARG + RECH(IPEAK) 

         QC(IPEAK)= QB(IPEAK) + DELQ(IPEAK) 

  840 CONTINUE 

C 

C 

C --  WRITE CALCULATIONS FOR EACH RECHARGE EVENT, TO FILE "rorapek.txt"  -- 

C 
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      WRITE (12,*) ' ESTE � O ARQUIVO rorapek.txt: CALCULOS DOS PICOS 

     $OF PROGRAM rora.' 

      WRITE (12,*) ' ' 

      WRITE (12,*) ' NOTE: RESULTS AT THIS SMALL TIME SCALE ARE FOR SCRE 

     $ENING PURPOSES ' 

      WRITE (12,*) ' AND SHOULD NOT BE REPORTED OR USED QUANTITATIVELY. 

     $ USE FILES     ' 

      WRITE (12,*) ' OUTRORA.SUM OR OUTRORA.QRT INSTEAD. ' 

      WRITE (12,*) ' ' 

      WRITE (12,*) 'INPUT FILE = ', INFILE 

      WRITE (12,*) 'TIME PERIOD = ', IYEARST+IBEFORE, IYEAREN+IBEFORE 

      WRITE (12,*) 'K =', K 

      WRITE (12,*) 'TEMPO CRITICO = ', 0.2144*K 

      WRITE (12,*) 'REQMT DA RECESS. ANTECEDENTE: ', ITBASE 

      WRITE (12,*) '..TP...TS...TE.....TA.....TBC.....QP....QA.....QB... 

     $.QC.......C.....DELQ....RECH..YEAR..MON' 

      DO 850 IPEAK=1, NPEAKS 

      WRITE (12,855)  INT(TP(IPEAK)), TS(IPEAK), TE(IPEAK), TA(IPEAK), 

     $ TBC(IPEAK), QP(IPEAK), QA(IPEAK), QB(IPEAK), QC(IPEAK), 

     $  C(IPEAK), DELQ(IPEAK), RECH(IPEAK),  

     $  IBEFORE+IYR1D(INT(TP(IPEAK))), IMO1D(INT(TP(IPEAK))) 

  850 CONTINUE 

  853 FORMAT (A10, 2X, 1I2) 

  855 FORMAT (3I5, 2F8.2, 1F7.1, 3F7.3, 1F8.3, 2F7.3, 1I6, 1I4) 

C 

C 

C  ---  LONG-TERM RESULTS ARE DETERMINED AND WRITTEN TO FILE "RORASUM.TXT" --- 

C 

      WRITE (*,*) ' ' 

 

      IF (IIMAX.EQ.ICOUNT) THEN 

 

          WRITE (10,16)  FNAME, DA, 

     $      IYEARST+IBEFORE, IYEAREN+IBEFORE, ITBASE, NPEAKS, K, 

     $      RECHARG/(IYEAREN-IYEARST+1) 

          WRITE (*,*) ' ' 

          WRITE (*,*) 'OS RESULTADOS ESTAO ESCRITOS EM "rorasum.txt" ' 

 

        ELSE 

          WRITE (*,*) ' ' 

          WRITE (*,*) 'OS RESULTADOS NAO ESTAO ESCRITOS NO ARQUIVO ' 

          WRITE (*,*) 'OUTRORA.SUM PORQUE OS REGISTROS DE DADOS NAO' 

          WRITE (*,*) 'ESTAO COMPLETOS PARA O PERIODO DE INTERESSE. ' 

          WRITE (10,858) FNAME, DA, 

     $                IYEARST+IBEFORE, IYEAREN+IBEFORE, 

     $            ' *** OS REGISTRO DE DADOS NAO ESTAO COMPLETOS *** ' 

       ENDIF 

  858 FORMAT ( A12,1X,1F6.2,2X,1I4,'-',1I4, A32) 

 

C 

C  ---MONTHLY RESULTS ARE DETERMINED AND WRITTEN TO FILE "RORAMON.TXT" --- 

C 

      DO 900 I=1, 120 

      DO 900 J=1, 12 

  900 RECHMO(I,J)= 0.0 

 

      DO 920 IPEAK=1, NPEAKS 

      RECHMO(IYR1D(INT(TP(IPEAK))),IMO1D(INT(TP(IPEAK))) ) = 

     $  RECHMO(IYR1D(INT(TP(IPEAK))),IMO1D(INT(TP(IPEAK))) ) + 

     $  RECH(IPEAK) 
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  920 CONTINUE 

 

      DO 930 IYEAR=1, 120 

      DO 930 IMONTH=1,12 

         IF (FLAG(IYEAR,IMONTH).EQ.'X') RECHMO(IYEAR,IMONTH)= -99.99 

  930 CONTINUE 

 

      WRITE (14,*) '  ' 

      WRITE (14,*) 'ARQUIVO DE VAZOES =                  ', INFILE 

      WRITE (14,*) 'INDICE DE RECESSAO (DIAS/LOG CYCLE) = ', K 

      WRITE (14,*) 'EXIGENCIA DA RECESSAO ANTECEDENTE  =   ', ITBASE 

      WRITE (14,*) 'VERSAO DO PROGRAMA = 2011 '                         2007 

      WRITE (14,*) '  ' 

      WRITE (14,*) '                 RECARGA MENSAL EM MILIMETROS (mm):' 

      WRITE (14,*) '         J     F     M     A     M     J     J     A 

     $     S     O     N     D   YEAR' 

 

      WRITE (15,*) '  ' 

      WRITE (15,*) 'ARQUIVO DE VAZOES =                  ', INFILE 

      WRITE (15,*) 'INDICE DE RECESSAO (DIAS/LOG CYCLE) = ', K 

      WRITE (15,*) 'EXIGENCIA DA RECESSAO ANTECEDENTE =  ', ITBASE 

      WRITE (15,*) 'VERSAO DO PROGRAMA = 2011 '                         2007 

      WRITE (15,*) '  ' 

      WRITE (15,*) '       RECARGA TRIMESTRAL EM MILIMETROS (mm):    ' 

      WRITE (15,*) '       --------------------------------          ' 

      WRITE (15,*) '         JAN-    APR-    JULY-   OCT-    YEAR    ' 

      WRITE (15,*) '         MAR     JUNE    SEPT    DEC     TOTAL   ' 

      write (16,*) ' ' 

      write (16,*) 'Results on the basis of the ' 

      write (16,*) 'water year (Oct 1 to Sept 30) ' 

      write (16,*) ' ' 

      write (16,*) '      Year                Total ' 

      write (16,*) '-------------------       ----- ' 

 

      TOTXX=0.0 

      DO 940 I=IYEARST, IYEAREN 

      SUMYR=0.0 

      IMISS=0 

      DO 932 J=1,12 

      SUMYR= SUMYR + RECHMO(I,J) 

        IF (RECHMO(I,J).LT.-90.0) THEN 

           IMISS=1 

          ELSE 

           TOTXX= TOTXX + RECHMO(I,J) 

         END IF 

  932 CONTINUE 

      IF(IMISS.EQ.1) SUMYR= -99.99 

      WRITE (14,943) I+IBEFORE, (RECHMO(I,J),J=1,12), SUMYR 

 

              AA = RECHMO(I,1)+RECHMO(I,2)+RECHMO(I,3) 

                   IF (RECHMO(I,1).LT.-99) AA= -99.99 

                   IF (RECHMO(I,2).LT.-99) AA= -99.99 

                   IF (RECHMO(I,3).LT.-99) AA= -99.99 

              BB = RECHMO(I,4)+RECHMO(I,5)+RECHMO(I,6) 

                   IF (RECHMO(I,4).LT.-99) BB= -99.99 

                   IF (RECHMO(I,5).LT.-99) BB= -99.99 

                   IF (RECHMO(I,6).LT.-99) BB= -99.99 

              CC = RECHMO(I,7)+RECHMO(I,8)+RECHMO(I,9) 

                   IF (RECHMO(I,7).LT.-99) CC= -99.99 

                   IF (RECHMO(I,8).LT.-99) CC= -99.99 
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                   IF (RECHMO(I,9).LT.-99) CC= -99.99 

 

                if (I.gt.IYEARST) then 

                   WY=DD+AA+BB+CC 

                   IF(DD.LT.-99) WY= -99.99 

                   IF(AA.LT.-99) WY= -99.99 

                   IF(BB.LT.-99) WY= -99.99 

                   IF(CC.LT.-99) WY= -99.99 

                   WRITE (16,945) I+IBEFORE-1,I+IBEFORE,WY 

                 END IF 

 

              DD = RECHMO(I,10)+RECHMO(I,11)+RECHMO(I,12) 

                   IF (RECHMO(I,10).LT.-99) DD= -99.99 

                   IF (RECHMO(I,11).LT.-99) DD= -99.99 

                   IF (RECHMO(I,12).LT.-99) DD= -99.99 

 

              WRITE (15,944) I+IBEFORE, AA, BB, CC, DD, SUMYR 

 

  940 CONTINUE 

            WRITE (14,*) ' ' 

            WRITE (14,*) '                TOTAL OF MONTHLY AMOUNTS  = ', 

     $                                                             TOTXX 

 

  943 FORMAT (1I6, 13F6.2) 

  944 FORMAT (1I6, 5F8.2) 

  945 format ('Oct ',1i4,' to Sept ',1i4,3x,5f8.2) 

 

      WRITE (14,*) ' ' 

      WRITE (14,*) ' RESULTS ON THE MONTHLY TIME SCALE SHOULD BE USED WI 

     $TH CAUTION. ' 

      WRITE (14,*) ' ARQUIVO RORAQRT.TXT E RORASUM.TXT GIVE RESULTS AT T 

     $HE CORRECT  ' 

      WRITE (14,*) ' ESCALA TEMPORAL (TRIMESTRE, ANO, OU MAIS).  ' 

      WRITE (*,*) ' ' 

C     WRITE (*,*) 'THE RATIO OF MEAN RECHARGE FROM MONTHLY AMOUNTS TO ' 

C     WRITE (*,*) 'THE MEAN RECHARGE CALCULATED FOR THE TOTAL PERIOD OF' 

C     WRITE (*,*) 'INTEREST = ', TOTXX/RECHARG 

      WRITE (*,*) ' ' 

      WRITE (*,*) 'RESULTADOS MENSAIS ESTAO NO ARQUIVO "roramon.txt" ' 

      WRITE (*,*) '...E OS RESULTADOS TRIMESTRAIS EM "roraqrt.txt" ' 

 

 1000 CONTINUE 

      CLOSE (10,STATUS='KEEP') 

      CLOSE (12,STATUS='KEEP') 

      CLOSE (14,STATUS='KEEP') 

      CLOSE (15,STATUS='KEEP') 

      CLOSE (16,STATUS='KEEP') 

 

      WRITE (*,*) ' ' 

      WRITE (*,*) ' DIGITE ENTER PARA TERMINAR O PROGRAMA. ' 

      READ (*,'(A)') YESNO 

 

      STOP 

      END 
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APÊNDICE B – Dados de entrada de vazão usados no software RORA 

 

# ---------------------------------- WARNING ---------------------------------------- 

# The data you have obtained from this automated U.S. Geological Survey database 

# have not received Director's approval and as such are provisional and subject to 

# revision.  The data are released on the condition that neither the USGS nor the 

# United States Government may be held liable for any damages resulting from its use. 

# Additional info: http://waterdata.usgs.gov/nwis/help/?provisional 

# 

# File-format description:  http://waterdata.usgs.gov/nwis/?tab_delimited_format_info 

# Automated-retrieval info: http://waterdata.usgs.gov/nwis/?automated_retrieval_info 

# 

# Contact:   gs-w_support_nwisweb@usgs.gov 

# retrieved: 2007-01-08 10:02:34 EST 

# 

# Data for the following site(s) are contained in this file 

#    USGS 02371200 INDIAN CREEK NEAR TROY AL 

# -----------------------------------------------------------------------------------  

# 

# Data provided for site 02371200 

#    DD parameter statistic   Description 

#    03   00060     00003     Discharge, cubic feet per second (Mean) 

# 

# Data-value qualification codes included in this output:  

#     A  Approved for publication -- Processing and review completed.   

#     1  Daily value is write protected without any remark code to be printed.   

#  

agency_cd site_no datetime 03_00060_00003 03_00060_00003_cd 

5s 15s 16s 14s 14s 

USGS    02038850        2008-01-01      1.08     A 

USGS    02038850        2008-01-02      1.39     A 

USGS    02038850        2008-01-03      1.44     A 

USGS    02038850        2008-01-04      1.24     A 

USGS    02038850        2008-01-05      1.22     A 

USGS    02038850        2008-01-06      1.26     A 

USGS    02038850        2008-01-07      1.31     A 

USGS    02038850        2008-01-08      1.25     A 

USGS    02038850        2008-01-09      1.21     A 

USGS    02038850        2008-01-10      1.04     A 

USGS    02038850        2008-01-11      0.68     A 
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USGS    02038850        2008-01-12      0.74     A 

USGS    02038850        2008-01-13      0.64     A 

USGS    02038850        2008-01-14      0.54     A 

USGS    02038850        2008-01-15      0.51     A 

USGS    02038850        2008-01-16      0.51     A 

USGS    02038850        2008-01-17      0.50     A 

USGS    02038850        2008-01-18      0.54     A 

USGS    02038850        2008-01-19      0.60     A 

USGS    02038850        2008-01-20      0.56     A 

USGS    02038850        2008-01-21      0.53     A 

USGS    02038850        2008-01-22      0.54     A 

USGS    02038850        2008-01-23      0.53     A 

USGS    02038850        2008-01-24      0.68     A 

USGS    02038850        2008-01-25      0.62     A 

USGS    02038850        2008-01-26      0.78     A 

USGS    02038850        2008-01-27      0.83     A 

USGS    02038850        2008-01-28      0.92     A 

USGS    02038850        2008-01-29      0.88     A 

USGS    02038850        2008-01-30      0.90     A 

USGS    02038850        2008-01-31      0.63     A 

USGS    02038850        2008-02-01      0.71     A 

USGS    02038850        2008-02-02      0.63     A 

USGS    02038850        2008-02-03      0.55     A 

USGS    02038850        2008-02-04      0.52     A 

USGS    02038850        2008-02-05      0.83     A 

USGS    02038850        2008-02-06      1.03     A 

USGS    02038850        2008-02-07      1.03     A 

USGS    02038850        2008-02-08      0.68     A 

USGS    02038850        2008-02-09      0.59     A 

USGS    02038850        2008-02-10      0.57     A 

USGS    02038850        2008-02-11      0.56     A 

USGS    02038850        2008-02-12      0.61     A 

USGS    02038850        2008-02-13      0.57     A 

USGS    02038850        2008-02-14      0.60     A 

USGS    02038850        2008-02-15      0.58     A 

USGS    02038850        2008-02-16      0.53     A 

USGS    02038850        2008-02-17      0.51     A 

USGS    02038850        2008-02-18      0.50     A 

USGS    02038850        2008-02-19      0.50     A 

USGS    02038850        2008-02-20      0.49     A 
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USGS    02038850        2008-02-21      0.49     A 

USGS    02038850        2008-02-22      0.51     A 

USGS    02038850        2008-02-23      0.60     A 

USGS    02038850        2008-02-24      0.61     A 

USGS    02038850        2008-02-25      0.57     A 

USGS    02038850        2008-02-26      0.56     A 

USGS    02038850        2008-02-27      0.55     A 

USGS    02038850        2008-02-28      0.53     A 

USGS    02038850        2008-02-29      0.51     A 

USGS    02038850        2008-02-30      0.59     A 

USGS    02038850        2008-03-01      0.69     A 

USGS    02038850        2008-03-02      0.57     A 

USGS    02038850        2008-03-03      0.65     A 

USGS    02038850        2008-03-04      0.64     A 

USGS    02038850        2008-03-05      0.78     A 

USGS    02038850        2008-03-06      0.52     A 

USGS    02038850        2008-03-07      0.51     A 

USGS    02038850        2008-03-08      0.50     A 

USGS    02038850        2008-03-09      0.51     A 

USGS    02038850        2008-03-10      0.64     A 

USGS    02038850        2008-03-11      0.61     A 

USGS    02038850        2008-03-12      0.62     A 

USGS    02038850        2008-03-13      0.58     A 

USGS    02038850        2008-03-14      0.54     A 

USGS    02038850        2008-03-15      0.53     A 

USGS    02038850        2008-03-16      0.55     A 

USGS    02038850        2008-03-17      0.57     A 

USGS    02038850        2008-03-18      0.55     A 

USGS    02038850        2008-03-19      0.59     A 

USGS    02038850        2008-03-20      0.80     A 

USGS    02038850        2008-03-21      0.84     A 

USGS    02038850        2008-03-22      0.88     A 

USGS    02038850        2008-03-23      1.10     A 

USGS    02038850        2008-03-24      0.61     A 

USGS    02038850        2008-03-25      1.23     A 

USGS    02038850        2008-03-26      0.99     A 

USGS    02038850        2008-03-27      0.67     A 

USGS    02038850        2008-03-28      0.60     A 

USGS    02038850        2008-03-29      0.60     A 

USGS    02038850        2008-03-30      0.72     A 
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USGS    02038850        2008-03-31      0.69      

USGS    02038850        2008-04-01      1.56     A 

USGS    02038850        2008-04-02      1.24     A 

USGS    02038850        2008-04-03      1.37     A 

USGS    02038850        2008-04-04      1.53     A 

USGS    02038850        2008-04-05      1.11     A 

USGS    02038850        2008-04-06      0.80     A 

USGS    02038850        2008-04-07      0.77     A 

USGS    02038850        2008-04-08      0.73     A 

USGS    02038850        2008-04-09      0.68     A 

USGS    02038850        2008-04-10      0.82     A 

USGS    02038850        2008-04-11      0.83     A 

USGS    02038850        2008-04-12      0.68     A 

USGS    02038850        2008-04-13      0.63     A 

USGS    02038850        2008-04-14      0.60     A 

USGS    02038850        2008-04-15      0.61     A 

USGS    02038850        2008-04-16      0.63     A 

USGS    02038850        2008-04-17      0.69     A 

USGS    02038850        2008-04-18      1.01     A 

USGS    02038850        2008-04-19      0.84     A 

USGS    02038850        2008-04-20      0.72     A 

USGS    02038850        2008-04-21      0.67     A 

USGS    02038850        2008-04-22      0.64     A 

USGS    02038850        2008-04-23      0.61     A 

USGS    02038850        2008-04-24      0.61     A 

USGS    02038850        2008-04-25      0.63     A 

USGS    02038850        2008-04-26      0.81     A 

USGS    02038850        2008-04-27      0.89     A 

USGS    02038850        2008-04-28      1.24     A 

USGS    02038850        2008-04-29      1.29     A 

USGS    02038850        2008-04-30      1.05     A 

USGS    02038850        2008-04-31      0.90     A 

USGS    02038851        2008-05-01      0.76     A 

USGS    02038850        2008-05-02      0.70     A 

USGS    02038850        2008-05-03      0.68     A 

USGS    02038850        2008-05-04      0.74     A 

USGS    02038850        2008-05-05      0.75     A 

USGS    02038850        2008-05-06      1.02     A 

USGS    02038850        2008-05-07      0.66     A 

USGS    02038850        2008-05-08      0.72     A 
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USGS    02038850        2008-05-09      0.81     A 

USGS    02038850        2008-05-10      0.86     A 

USGS    02038850        2008-05-11      1.01     A 

USGS    02038850        2008-05-12      0.85     A 

USGS    02038850        2008-05-13      0.97     A 

USGS    02038850        2008-05-14      0.86     A 

USGS    02038850        2008-05-15      0.88     A 

USGS    02038850        2008-05-16      1.68     A 

USGS    02038850        2008-05-17      1.12     A 

USGS    02038850        2008-05-18      0.83     A 

USGS    02038850        2008-05-19      0.76     A 

USGS    02038850        2008-05-20      0.73     A 

USGS    02038850        2008-05-21      0.74     A 

USGS    02038850        2008-05-22      0.74     A 

USGS    02038850        2008-05-23      0.72     A 

USGS    02038850        2008-05-24      0.71     A 

USGS    02038850        2008-05-25      0.72     A 

USGS    02038850        2008-05-26      0.87     A 

USGS    02038850        2008-05-27      0.80     A 

USGS    02038850        2008-05-28      0.73     A 

USGS    02038850        2008-06-01      0.70     A 

USGS    02038850        2008-06-02      0.67     A 

USGS    02038850        2008-06-03      0.65     A 

USGS    02038850        2008-06-04      0.65     A 

USGS    02038850        2008-06-05      0.64     A 

USGS    02038850        2008-06-06      0.64     A 

USGS    02038850        2008-06-07      0.64     A 

USGS    02038850        2008-06-08      0.65     A 

USGS    02038850        2008-06-09      0.71     A 

USGS    02038850        2008-06-10      0.91     A 

USGS    02038850        2008-06-11      1.18     A 

USGS    02038850        2008-06-12      1.15     A 

USGS    02038850        2008-06-13      1.21     A 

USGS    02038850        2008-06-14      1.33     A 

USGS    02038850        2008-06-15      0.93     A 

USGS    02038850        2008-06-16      0.83     A 

USGS    02038850        2008-06-17      0.77     A 

USGS    02038850        2008-06-18      0.74     A 

USGS    02038850        2008-06-19      0.73     A 

USGS    02038850        2008-06-20      0.77     A 
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USGS    02038850        2008-06-21      0.73     A 

USGS    02038850        2008-06-22      0.72     A 

USGS    02038850        2008-06-23      0.72     A 

USGS    02038850        2008-06-24      0.71     A 

USGS    02038850        2008-06-25      0.68     A 

USGS    02038850        2008-06-26      0.67     A 

USGS    02038850        2008-06-27      0.67     A 

USGS    02038850        2008-06-28      0.68     A 

USGS    02038850        2008-06-29      0.70     A 

USGS    02038850        2008-06-30      0.70     A 

USGS    02038850        2008-06-31      0.93     A 

USGS    02038850        2008-07-01      0.79     A 

USGS    02038850        2008-07-02      0.70     A 

USGS    02038850        2008-07-03      0.67     A 

USGS    02038850        2008-07-04      0.67     A 

USGS    02038850        2008-07-05      0.68     A 

USGS    02038850        2008-07-06      0.68     A 

USGS    02038850        2008-07-07      0.68     A 

USGS    02038850        2008-07-08      0.69     A 

USGS    02038850        2008-07-09      0.67     A 

USGS    02038850        2008-07-10      0.66     A 

USGS    02038850        2008-07-11      0.65     A 

USGS    02038850        2008-07-12      0.64     A 

USGS    02038850        2008-07-13      0.67     A 

USGS    02038850        2008-07-14      0.99     A 

USGS    02038850        2008-07-15      0.91     A 

USGS    02038850        2008-07-16      0.74     A 

USGS    02038850        2008-07-17      0.69     A 

USGS    02038850        2008-07-18      0.67     A 

USGS    02038850        2008-07-19      0.66     A 

USGS    02038850        2008-07-20      0.65     A 

USGS    02038850        2008-07-21      0.65     A 

USGS    02038850        2008-07-22      0.66     A 

USGS    02038850        2008-07-23      0.65     A 

USGS    02038850        2008-07-24      0.65     A 

USGS    02038850        2008-07-25      0.65     A 

USGS    02038850        2008-07-26      0.65     A 

USGS    02038850        2008-07-27      0.65     A 

USGS    02038850        2008-07-28      0.65     A 

USGS    02038850        2008-07-29      0.64     A 



133 

 

USGS    02038850        2008-07-30      0.63     A 

USGS    02038850        2008-08-01      0.63     A 

USGS    02038850        2008-08-02      0.64     A 

USGS    02038850        2008-08-03      0.65     A 

USGS    02038850        2008-08-04      0.80     A 

USGS    02038850        2008-08-05      0.72     A 

USGS    02038850        2008-08-06      0.66     A 

USGS    02038850        2008-08-07      0.65     A 

USGS    02038850        2008-08-08      0.65     A 

USGS    02038850        2008-08-09      0.65     A 

USGS    02038850        2008-08-10      0.64     A 

USGS    02038850        2008-08-11      0.64     A 

USGS    02038850        2008-08-12      0.64     A 

USGS    02038850        2008-08-13      0.64     A 

USGS    02038850        2008-08-14      0.64     A 

USGS    02038850        2008-08-15      0.68     A 

USGS    02038850        2008-08-16      0.74     A 

USGS    02038850        2008-08-17      0.69     A 

USGS    02038850        2008-08-18      0.66     A 

USGS    02038850        2008-08-19      0.65     A 

USGS    02038850        2008-08-20      0.64     A 

USGS    02038850        2008-08-21      0.63     A 

USGS    02038850        2008-08-22      0.62     A 

USGS    02038850        2008-08-23      0.62     A 

USGS    02038850        2008-08-24      0.62     A 

USGS    02038850        2008-08-25      0.61     A 

USGS    02038850        2008-08-26      0.62     A 

USGS    02038850        2008-08-27      0.63     A 

USGS    02038850        2008-08-28      0.63     A 

USGS    02038850        2008-08-29      0.63     A 

USGS    02038850        2008-08-30      0.63     A 

USGS    02038850        2008-08-31      0.62     A 

USGS    02038850        2008-09-01      0.63     A 

USGS    02038850        2008-09-02      0.62     A 

USGS    02038850        2008-09-03      0.63     A 

USGS    02038850        2008-09-04      0.63     A 

USGS    02038850        2008-09-05      0.63     A 

USGS    02038850        2008-09-06      0.63     A 

USGS    02038850        2008-09-07      0.63     A 

USGS    02038850        2008-09-08      0.64     A 
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USGS    02038850        2008-09-09      0.64     A 

USGS    02038850        2008-09-10      0.64     A 

USGS    02038850        2008-09-11      0.71     A 

USGS    02038850        2008-09-12      0.74     A 

USGS    02038850        2008-09-13      0.69     A 

USGS    02038850        2008-09-14      0.65     A 

USGS    02038850        2008-09-15      0.63     A 

USGS    02038850        2008-09-16      0.63     A 

USGS    02038850        2008-09-17      0.64     A 

USGS    02038850        2008-09-18      0.63     A 

USGS    02038850        2008-09-19      0.63     A 

USGS    02038850        2008-09-20      0.63     A 

USGS    02038850        2008-09-21      0.63     A 

USGS    02038850        2008-09-22      0.62     A 

USGS    02038850        2008-09-23      0.62     A 

USGS    02038850        2008-09-24      0.62     A 

USGS    02038850        2008-09-25      0.64     A 

USGS    02038850        2008-09-26      0.71     A 

USGS    02038850        2008-09-27      0.71     A 

USGS    02038850        2008-09-28      0.81     A 

USGS    02038850        2008-09-29      0.71     A 

USGS    02038850        2008-09-30      0.66     A 

USGS    02038850        2008-10-01      0.64     A 

USGS    02038850        2008-10-02      0.64     A 

USGS    02038850        2008-10-03      0.65     A 

USGS    02038850        2008-10-04      0.64     A 

USGS    02038850        2008-10-05      0.63     A 

USGS    02038850        2008-10-06      0.63     A 

USGS    02038850        2008-10-07      0.62     A 

USGS    02038850        2008-10-08      0.73     A 

USGS    02038850        2008-10-09      0.94     A 

USGS    02038850        2008-10-10      0.87     A 

USGS    02038850        2008-10-11      0.89     A 

USGS    02038850        2008-10-12      1.22     A 

USGS    02038850        2008-10-13      1.09     A 

USGS    02038850        2008-10-14      0.99     A 

USGS    02038850        2008-10-15      0.76     A 

USGS    02038850        2008-10-16      0.74     A 

USGS    02038850        2008-10-17      0.79     A 

USGS    02038850        2008-10-18      0.77     A 
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USGS    02038850        2008-10-19      0.82     A 

USGS    02038850        2008-10-20      0.80     A 

USGS    02038850        2008-10-21      0.78     A 

USGS    02038850        2008-10-22      0.71     A 

USGS    02038850        2008-10-23      0.71     A 

USGS    02038850        2008-10-24      0.70     A 

USGS    02038850        2008-10-25      0.83     A 

USGS    02038850        2008-10-26      0.75     A 

USGS    02038850        2008-10-27      0.61     A 

USGS    02038850        2008-10-28      0.56     A 

USGS    02038850        2008-10-29      0.54     A 

USGS    02038850        2008-10-30      0.53     A 

USGS    02038850        2008-10-31      0.53     A 

USGS    02038850        2008-11-01      0.52     A 

USGS    02038850        2008-11-02      0.63     A 

USGS    02038850        2008-11-03      0.71     A 

USGS    02038850        2008-11-04      0.70     A 

USGS    02038850        2008-11-05      0.66     A 

USGS    02038850        2008-11-06      0.65     A 

USGS    02038850        2008-11-07      0.62     A 

USGS    02038850        2008-11-08      0.61     A 

USGS    02038850        2008-11-09      0.61     A 

USGS    02038850        2008-11-10      0.66     A 

USGS    02038850        2008-11-11      0.72     A 

USGS    02038850        2008-11-12      0.72     A 

USGS    02038850        2008-11-13      0.72     A 

USGS    02038850        2008-11-14      0.78     A 

USGS    02038850        2008-11-15      1.02     A 

USGS    02038850        2008-11-16      1.01     A 

USGS    02038850        2008-11-17      0.98     A 

USGS    02038850        2008-11-18      1.06     A 

USGS    02038850        2008-11-19      1.48     A 

USGS    02038850        2008-11-20      1.70     A 

USGS    02038850        2008-11-21      1.26     A 

USGS    02038850        2008-11-22      0.95     A 

USGS    02038850        2008-11-23      0.89     A 

USGS    02038850        2008-11-24      1.01     A 

USGS    02038850        2008-11-25      0.86     A 

USGS    02038850        2008-11-26      0.80     A 

USGS    02038850        2008-11-27      0.76     A 
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USGS    02038850        2008-11-28      0.74     A 

USGS    02038850        2008-11-29      0.71     A 

USGS    02038850        2008-11-30      0.69     A 

USGS    02038850        2008-11-31      0.78     A 

USGS    02038850        2008-12-01      1.04     A 

USGS    02038850        2008-12-02      1.01     A 

USGS    02038850        2008-12-03      0.99     A 

USGS    02038850        2008-12-04      1.02     A 

USGS    02038850        2008-12-05      1.09     A 

USGS    02038850        2008-12-06      1.11     A 

USGS    02038850        2008-12-07      1.13     A 

USGS    02038850        2008-12-08      1.18     A 

USGS    02038850        2008-12-09      1.87     A 

USGS    02038850        2008-12-10      1.67     A 

USGS    02038850        2008-12-11      1.26     A 

USGS    02038850        2008-12-12      1.16     A 

USGS    02038850        2008-12-13      1.13     A 

USGS    02038850        2008-12-14      1.12     A 

USGS    02038850        2008-12-15      1.10     A 

USGS    02038850        2008-12-16      1.09     A 

USGS    02038850        2008-12-17      1.07     A 

USGS    02038850        2008-12-18      1.06     A 

USGS    02038850        2008-12-19      1.08     A 

USGS    02038850        2008-12-20      1.11     A 

USGS    02038850        2008-12-21      1.10     A 

USGS    02038850        2008-12-22      1.15     A 

USGS    02038850        2008-12-23      1.22     A 

USGS    02038850        2008-12-24      1.40     A 

USGS    02038850        2008-12-25      1.17     A 

USGS    02038850        2008-12-26      1.09     A 

USGS    02038850        2008-12-27      1.06     A 

USGS    02038850        2008-12-28      1.05     A 

USGS    02038850        2008-12-29      1.11     A 

USGS    02038850        2008-12-30      1.10     A 

USGS    02038851        2009-01-01      1.06     A 

USGS    02038852        2009-01-02      1.04     A 

USGS    02038853        2009-01-03      1.03     A 

USGS    02038854        2009-01-04      1.02     A 

USGS    02038855        2009-01-05      1.01     A 

USGS    02038856        2009-01-06      1.03     A 



137 

 

USGS    02038857        2009-01-07      1.03     A 

USGS    02038858        2009-01-08      1.11     A 

USGS    02038859        2009-01-09      1.07     A 

USGS    02038860        2009-01-10      1.03     A 

USGS    02038861        2009-01-11      1.00     A 

USGS    02038862        2009-01-12      1.02     A 

USGS    02038863        2009-01-13      1.14     A 

USGS    02038864        2009-01-14      1.07     A 

USGS    02038865        2009-01-15      1.06     A 

USGS    02038866        2009-01-16      1.07     A 

USGS    02038867        2009-01-17      1.00     A 

USGS    02038868        2009-01-18      0.99     A 

USGS    02038869        2009-01-19      0.99     A 

USGS    02038870        2009-01-20      0.99     A 

USGS    02038871        2009-01-21      0.97     A 

USGS    02038872        2009-01-22      1.01     A 

USGS    02038873        2009-01-23      1.02     A 

USGS    02038874        2009-01-24      0.96     A 

USGS    02038875        2009-01-25      0.72     A 

USGS    02038876        2009-01-26      0.93     A 

USGS    02038877        2009-01-27      1.20     A 

USGS    02038878        2009-01-28      0.77     A 

USGS    02038879        2009-01-29      0.66     A 

USGS    02038880        2009-01-30      0.62     A 

USGS    02038881        2009-01-31      0.61     A 

USGS    02038882        2009-02-01      0.59     A 

USGS    02038883        2009-02-02      0.59     A 

USGS    02038884        2009-02-03      0.58     A 

USGS    02038885        2009-02-04      0.57     A 

USGS    02038886        2009-02-05      0.57     A 

USGS    02038887        2009-02-06      0.67     A 

USGS    02038888        2009-02-07      0.75     A 

USGS    02038889        2009-02-08      1.22     A 

USGS    02038890        2009-02-09      1.12     A 

USGS    02038891        2009-02-10      1.14     A 

USGS    02038892        2009-02-11      0.92     A 

USGS    02038893        2009-02-12      0.84     A 

USGS    02038894        2009-02-13      0.71     A 

USGS    02038895        2009-02-14      0.67     A 

USGS    02038896        2009-02-15      0.66     A 



138 

 

 

USGS    02038897        2009-02-16      0.69     A 

USGS    02038898        2009-02-17      0.69     A 

USGS    02038899        2009-02-18      0.65     A 

USGS    02038900        2009-02-19      0.63     A 

USGS    02038901        2009-02-20      0.63     A 

USGS    02038902        2009-02-21      0.65     A 

USGS    02038903        2009-02-22      0.67     A 

USGS    02038904        2009-02-23      0.69     A 

USGS    02038905        2009-02-24      1.12     A 

USGS    02038906        2009-02-25      0.91     A 

USGS    02038907        2009-02-26      0.70     A 

USGS    02038908        2009-02-27      0.75     A 

USGS    02038909        2009-02-28      0.95     A 

USGS    02038910        2009-02-29      1.20     A 

USGS    02038911        2009-02-30      1.14     A 

USGS    02038912        2009-03-01      1.08     A 

USGS    02038913        2009-03-02      0.83     A 

USGS    02038914        2009-03-03      0.82     A 

USGS    02038915        2009-03-04      0.82     A 

USGS    02038916        2009-03-05      0.82     A 

USGS    02038917        2009-03-06      0.74     A 

USGS    02038918        2009-03-07      0.85     A 

USGS    02038919        2009-03-08      1.17     A 

USGS    02038920        2009-03-09      1.11     A 

USGS    02038921        2009-03-10      0.87     A 

USGS    02038922        2009-03-11      0.77     A 

USGS    02038923        2009-03-12      0.87     A 

USGS    02038924        2009-03-13      1.01     A 

USGS    02038925        2009-03-14      1.02     A 

USGS    02038926        2009-03-15      0.88     A 

USGS    02038927        2009-03-16      0.82     A 

USGS    02038928        2009-03-17      1.22     A 

USGS    02038929        2009-03-18      1.03     A 

USGS    02038930        2009-03-19      0.91     A 

USGS    02038931        2009-03-20      0.81     A 

USGS    02038932        2009-03-21      0.77     A 

USGS    02038933        2009-03-22      0.75     A 

USGS    02038934        2009-03-23      0.76     A 

USGS    02038935        2009-03-24      0.90     A 

USGS    02038936        2009-03-25      0.88     A 
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USGS    02038937        2009-03-26      0.85     A 

USGS    02038938        2009-03-27      0.82     A 

USGS    02038939        2009-03-28      0.81     A 

USGS    02038940        2009-03-29      2.02     A 

USGS    02038941        2009-03-30      3.15     A 

USGS    02038942        2009-03-31      1.45     A 

USGS    02038943        2009-04-01      1.21     A 

USGS    02038944        2009-04-02      1.14     A 

USGS    02038945        2009-04-03      1.15     A 

USGS    02038946        2009-04-04      1.02     A 

USGS    02038947        2009-04-05      0.96     A 

USGS    02038948        2009-04-06      0.95     A 

USGS    02038949        2009-04-07      1.02     A 

USGS    02038950        2009-04-08      2.09     A 

USGS    02038951        2009-04-09      1.29     A 

USGS    02038952        2009-04-10      1.06     A 

USGS    02038953        2009-04-11      1.02     A 

USGS    02038954        2009-04-12      1.02     A 

USGS    02038955        2009-04-13      1.00     A 

USGS    02038956        2009-04-14      0.99     A 

USGS    02038957        2009-04-15      1.05     A 

USGS    02038958        2009-04-16      1.08     A 

USGS    02038959        2009-04-17      1.13     A 

USGS    02038960        2009-04-18      1.05     A 

USGS    02038961        2009-04-19      1.00     A 

USGS    02038962        2009-04-20      1.13     A 

USGS    02038963        2009-04-21      1.54     A 

USGS    02038964        2009-04-22      1.34     A 

USGS    02038965        2009-04-23      1.16     A 

USGS    02038966        2009-04-24      1.09     A 

USGS    02038967        2009-04-25      1.29     A 

USGS    02038968        2009-04-26      1.43     A 

USGS    02038969        2009-04-27      1.29     A 

USGS    02038970        2009-04-28      1.14     A 

USGS    02038971        2009-04-29      2.70     A 

USGS    02038972        2009-04-30      1.93     A 

USGS    02038973        2009-04-31      1.55     A 

USGS    02038974        2009-05-01      1.50     A 

USGS    02038975        2009-05-02      1.24     A 

USGS    02038976        2009-05-03      1.16     A 



140 

 

 

USGS    02038977        2009-05-04      1.27     A 

USGS    02038978        2009-05-05      2.12     A 

USGS    02038979        2009-05-06      1.40     A 

USGS    02038980        2009-05-07      1.22     A 

USGS    02038981        2009-05-08      1.18     A 

USGS    02038982        2009-05-09      1.14     A 

USGS    02038983        2009-05-10      1.13     A 

USGS    02038984        2009-05-11      1.43     A 

USGS    02038985        2009-05-12      1.80     A 

USGS    02038986        2009-05-13      1.26     A 

USGS    02038987        2009-05-14      1.18     A 

USGS    02038988        2009-05-15      1.15     A 

USGS    02038989        2009-05-16      1.14     A 

USGS    02038990        2009-05-17      1.15     A 

USGS    02038991        2009-05-18      1.30     A 

USGS    02038992        2009-05-19      1.28     A 

USGS    02038993        2009-05-20      1.33     A 

USGS    02038994        2009-05-21      1.25     A 

USGS    02038995        2009-05-22      1.16     A 

USGS    02038996        2009-05-23      1.13     A 

USGS    02038997        2009-05-24      1.11     A 

USGS    02038998        2009-05-25      1.36     A 

USGS    02038999        2009-05-26      1.31     A 

USGS    02039000        2009-05-27      1.15     A 

USGS    02039001        2009-05-28      1.14     A 

USGS    02039002        2009-06-01      1.34     A 

USGS    02039003        2009-06-02      1.25     A 

USGS    02039004        2009-06-03      1.17     A 

USGS    02039005        2009-06-04      1.14     A 

USGS    02039006        2009-06-05      1.23     A 

USGS    02039007        2009-06-06      1.26     A 

USGS    02039008        2009-06-07      1.12     A 

USGS    02039009        2009-06-08      1.09     A 

USGS    02039010        2009-06-09      1.06     A 

USGS    02039011        2009-06-10      1.05     A 

USGS    02039012        2009-06-11      1.03     A 

USGS    02039013        2009-06-12      1.01     A 

USGS    02039014        2009-06-13      1.00     A 

USGS    02039015        2009-06-14      1.01     A 

USGS    02039016        2009-06-15      1.67     A 
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USGS    02039017        2009-06-16      1.51     A 

USGS    02039018        2009-06-17      1.14     A 

USGS    02039019        2009-06-18      1.07     A 

USGS    02039020        2009-06-19      1.04     A 

USGS    02039021        2009-06-20      1.02     A 

USGS    02039022        2009-06-21      1.13     A 

USGS    02039023        2009-06-22      1.16     A 

USGS    02039024        2009-06-23      1.15     A 

USGS    02039025        2009-06-24      1.09     A 

USGS    02039026        2009-06-25      1.16     A 

USGS    02039027        2009-06-26      1.51     A 

USGS    02039028        2009-06-27      1.25     A 

USGS    02039029        2009-06-28      1.44     A 

USGS    02039030        2009-06-29      1.22     A 

USGS    02039031        2009-06-30      1.21     A 

USGS    02039032        2009-06-31      1.12     A 

USGS    02039033        2009-07-01      1.09     A 

USGS    02039034        2009-07-02      1.08     A 

USGS    02039035        2009-07-03      1.25     A 

USGS    02039036        2009-07-04      1.48     A 

USGS    02039037        2009-07-05      1.26     A 

USGS    02039038        2009-07-06      1.22     A 

USGS    02039039        2009-07-07      1.14     A 

USGS    02039040        2009-07-08      1.08     A 

USGS    02039041        2009-07-09      1.05     A 

USGS    02039042        2009-07-10      1.03     A 

USGS    02039043        2009-07-11      1.02     A 

USGS    02039044        2009-07-12      1.02     A 

USGS    02039045        2009-07-13      1.02     A 

USGS    02039046        2009-07-14      1.03     A 

USGS    02039047        2009-07-15      1.03     A 

USGS    02039048        2009-07-16      1.04     A 

USGS    02039049        2009-07-17      1.04     A 

USGS    02039050        2009-07-18      1.03     A 

USGS    02039051        2009-07-19      1.02     A 

USGS    02039052        2009-07-20      1.01     A 

USGS    02039053        2009-07-21      1.01     A 

USGS    02039054        2009-07-22      1.00     A 

USGS    02039055        2009-07-23      1.10     A 

USGS    02039056        2009-07-24      1.49     A 
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USGS    02039057        2009-07-25      1.14     A 

USGS    02039058        2009-07-26      1.04     A 

USGS    02039059        2009-07-27      1.01     A 

USGS    02039060        2009-07-28      1.00     A 

USGS    02039061        2009-07-29      1.01     A 

USGS    02039062        2009-07-30      1.01     A 

USGS    02039063        2009-08-01      1.00     A 

USGS    02039064        2009-08-02      1.00     A 

USGS    02039065        2009-08-03      0.98     A 

USGS    02039066        2009-08-04      0.98     A 

USGS    02039067        2009-08-05      0.98     A 

USGS    02039068        2009-08-06      0.97     A 

USGS    02039069        2009-08-07      0.97     A 

USGS    02039070        2009-08-08      0.97     A 

USGS    02039071        2009-08-09      1.30     A 

USGS    02039072        2009-08-10      1.19     A 

USGS    02039073        2009-08-11      1.05     A 

USGS    02039074        2009-08-12      1.02     A 

USGS    02039075        2009-08-13      1.01     A 

USGS    02039076        2009-08-14      1.00     A 

USGS    02039077        2009-08-15      1.00     A 

USGS    02039078        2009-08-16      0.99     A 

USGS    02039079        2009-08-17      0.99     A 

USGS    02039080        2009-08-18      0.98     A 

USGS    02039081        2009-08-19      1.01     A 

USGS    02039082        2009-08-20      1.03     A 

USGS    02039083        2009-08-21      1.00     A 

USGS    02039084        2009-08-22      0.99     A 

USGS    02039085        2009-08-23      0.98     A 

USGS    02039086        2009-08-24      0.98     A 

USGS    02039087        2009-08-25      0.98     A 

USGS    02039088        2009-08-26      0.98     A 

USGS    02039089        2009-08-27      0.97     A 

USGS    02039090        2009-08-28      0.96     A 

USGS    02039091        2009-08-29      0.95     A 

USGS    02039092        2009-08-30      0.95     A 

USGS    02039093        2009-08-31      0.95     A 

USGS    02039094        2009-09-01      0.95     A 

USGS    02039095        2009-09-02      0.95     A 

USGS    02039096        2009-09-03      0.96     A 
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USGS    02039097        2009-09-04      0.96     A 

USGS    02039098        2009-09-05      1.33     A 

USGS    02039099        2009-09-06      1.20     A 

USGS    02039100        2009-09-07      1.04     A 

USGS    02039101        2009-09-08      1.00     A 

USGS    02039102        2009-09-09      1.00     A 

USGS    02039103        2009-09-10      1.01     A 

USGS    02039104        2009-09-11      1.01     A 

USGS    02039105        2009-09-12      1.00     A 

USGS    02039106        2009-09-13      0.99     A 

USGS    02039107        2009-09-14      0.98     A 

USGS    02039108        2009-09-15      0.97     A 

USGS    02039109        2009-09-16      0.96     A 

USGS    02039110        2009-09-17      0.95     A 

USGS    02039111        2009-09-18      0.93     A 

USGS    02039112        2009-09-19      0.92     A 

USGS    02039113        2009-09-20      0.89     A 

USGS    02039114        2009-09-21      0.90     A 

USGS    02039115        2009-09-22      0.90     A 

USGS    02039116        2009-09-23      0.90     A 

USGS    02039117        2009-09-24      0.88     A 

USGS    02039118        2009-09-25      0.88     A 

USGS    02039119        2009-09-26      0.87     A 

USGS    02039120        2009-09-27      0.86     A 

USGS    02039121        2009-09-28      0.86     A 

USGS    02039122        2009-09-29      0.86     A 

USGS    02039123        2009-09-30      0.86     A 

USGS    02039124        2009-10-01      0.86     A 

USGS    02039125        2009-10-02      0.86     A 

USGS    02039126        2009-10-03      0.86     A 

USGS    02039127        2009-10-04      0.86     A 

USGS    02039128        2009-10-05      0.86     A 

USGS    02039129        2009-10-06      0.85     A 

USGS    02039130        2009-10-07      0.85     A 

USGS    02039131        2009-10-08      0.85     A 

USGS    02039132        2009-10-09      0.85     A 

USGS    02039133        2009-10-10      0.86     A 

USGS    02039134        2009-10-11      0.85     A 

USGS    02039135        2009-10-12      0.86     A 

USGS    02039136        2009-10-13      0.96     A 
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USGS    02039137        2009-10-14      1.27     A 

USGS    02039138        2009-10-15      1.08     A 

USGS    02039139        2009-10-16      0.98     A 

USGS    02039140        2009-10-17      0.94     A 

USGS    02039141        2009-10-18      0.93     A 

USGS    02039142        2009-10-19      0.90     A 

USGS    02039143        2009-10-20      0.89     A 

USGS    02039144        2009-10-21      0.88     A 

USGS    02039145        2009-10-22      0.84     A 

USGS    02039146        2009-10-23      0.83     A 

USGS    02039147        2009-10-24      0.85     A 

USGS    02039148        2009-10-25      0.85     A 

USGS    02039149        2009-10-26      0.84     A 

USGS    02039150        2009-10-27      0.83     A 

USGS    02039151        2009-10-28      0.82     A 

USGS    02039152        2009-10-29      0.81     A 

USGS    02039153        2009-10-30      0.81     A 

USGS    02039154        2009-10-31      0.81     A 

USGS    02039155        2009-11-01      0.81     A 

USGS    02039156        2009-11-02      0.79     A 

USGS    02039157        2009-11-03      0.81     A 

USGS    02039158        2009-11-04      0.81     A 

USGS    02039159        2009-11-05      0.83     A 

USGS    02039160        2009-11-06      0.85     A 

USGS    02039161        2009-11-07      0.85     A 

USGS    02039162        2009-11-08      0.83     A 

USGS    02039163        2009-11-09      0.84     A 

USGS    02039164        2009-11-10      0.84     A 

USGS    02039165        2009-11-11      0.87     A 

USGS    02039166        2009-11-12      0.86     A 

USGS    02039167        2009-11-13      0.83     A 

USGS    02039168        2009-11-14      0.79     A 

USGS    02039169        2009-11-15      0.80     A 

USGS    02039170        2009-11-16      0.80     A 

USGS    02039171        2009-11-17      0.80     A 

USGS    02039172        2009-11-18      0.84     A 

USGS    02039173        2009-11-19      0.85     A 

USGS    02039174        2009-11-20      0.81     A 

USGS    02039175        2009-11-21      0.81     A 

USGS    02039176        2009-11-22      0.77     A 
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USGS    02039177        2009-11-23      0.77     A 

USGS    02039178        2009-11-24      0.80     A 

USGS    02039179        2009-11-25      0.80     A 

USGS    02039180        2009-11-26      0.81     A 

USGS    02039181        2009-11-27      0.77     A 

USGS    02039182        2009-11-28      0.75     A 

USGS    02039183        2009-11-29      0.77     A 

USGS    02039184        2009-11-30      0.77     A 

USGS    02039185        2009-11-31      0.78     A 

USGS    02039186        2009-12-01      0.75     A 

USGS    02039187        2009-12-02      0.75     A 

USGS    02039188        2009-12-03      0.87     A 

USGS    02039189        2009-12-04      1.07     A 

USGS    02039190        2009-12-05      1.08     A 

USGS    02039191        2009-12-06      1.13     A 

USGS    02039192        2009-12-07      1.17     A 

USGS    02039193        2009-12-08      1.20     A 

USGS    02039194        2009-12-09      1.21     A 

USGS    02039195        2009-12-10      1.19     A 

USGS    02039196        2009-12-11      1.19     A 

USGS    02039197        2009-12-12      1.17     A 

USGS    02039198        2009-12-13      1.16     A 

USGS    02039199        2009-12-14      1.14     A 

USGS    02039200        2009-12-15      1.14     A 

USGS    02039201        2009-12-16      0.74     A 

USGS    02039202        2009-12-17      0.74     A 

USGS    02039203        2009-12-18      0.74     A 

USGS    02039204        2009-12-19      0.74     A 

USGS    02039205        2009-12-20      0.74     A 

USGS    02039206        2009-12-21      0.74     A 

USGS    02039207        2009-12-22      0.74     A 

USGS    02039208        2009-12-23      0.73     A 

USGS    02039209        2009-12-24      0.73     A 

USGS    02039210        2009-12-25      0.73     A 

USGS    02039211        2009-12-26      0.99     A 

USGS    02039212        2009-12-27      0.88     A 

USGS    02039213        2009-12-28      1.04     A 

USGS    02039214        2009-12-29      0.81     A 

USGS    02039215        2009-12-30      1.03     A 

USGS    02039216        2010-01-01      1.05     A 
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USGS    02039217        2010-01-02      1.01     A 

USGS    02039218        2010-01-03      0.87     A 

USGS    02039219        2010-01-04      0.78     A 

USGS    02039220        2010-01-05      0.76     A 

USGS    02039221        2010-01-06      0.75     A 

USGS    02039222        2010-01-07      0.96     A 

USGS    02039223        2010-01-08      0.84     A 

USGS    02039224        2010-01-09      0.77     A 

USGS    02039225        2010-01-10      0.76     A 

USGS    02039226        2010-01-11      0.75     A 

USGS    02039227        2010-01-12      0.75     A 

USGS    02039228        2010-01-13      0.75     A 

USGS    02039229        2010-01-14      0.75     A 

USGS    02039230        2010-01-15      0.77     A 

USGS    02039231        2010-01-16      0.75     A 

USGS    02039232        2010-01-17      1.05     A 

USGS    02039233        2010-01-18      0.89     A 

USGS    02039234        2010-01-19      0.78     A 

USGS    02039235        2010-01-20      0.75     A 

USGS    02039236        2010-01-21      0.75     A 

USGS    02039237        2010-01-22      0.75     A 

USGS    02039238        2010-01-23      0.75     A 

USGS    02039239        2010-01-24      0.75     A 

USGS    02039240        2010-01-25      0.77     A 

USGS    02039241        2010-01-26      0.75     A 

USGS    02039242        2010-01-27      0.75     A 

USGS    02039243        2010-01-28      0.74     A 

USGS    02039244        2010-01-29      0.74     A 

USGS    02039245        2010-01-30      0.86     A 

USGS    02039246        2010-01-31      0.79     A 

USGS    02039247        2010-02-01      0.75     A 

USGS    02039248        2010-02-02      0.74     A 

USGS    02039249        2010-02-03      0.74     A 

USGS    02039250        2010-02-04      0.74     A 

USGS    02039251        2010-02-05      0.90     A 

USGS    02039252        2010-02-06      0.79     A 

USGS    02039253        2010-02-07      0.75     A 

USGS    02039254        2010-02-08      0.74     A 

USGS    02039255        2010-02-09      0.74     A 

USGS    02039256        2010-02-10      0.79     A 
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USGS    02039257        2010-02-11      0.74     A 

USGS    02039258        2010-02-12      0.73     A 

USGS    02039259        2010-02-13      0.73     A 

USGS    02039260        2010-02-14      0.73     A 

USGS    02039261        2010-02-15      0.73     A 

USGS    02039262        2010-02-16      0.78     A 

USGS    02039263        2010-02-17      0.74     A 

USGS    02039264        2010-02-18      0.73     A 

USGS    02039265        2010-02-19      0.73     A 

USGS    02039266        2010-02-20      0.72     A 

USGS    02039267        2010-02-21      0.74     A 

USGS    02039268        2010-02-22      0.86     A 

USGS    02039269        2010-02-23      0.78     A 

USGS    02039270        2010-02-24      0.66     A 

USGS    02039271        2010-02-25      0.69     A 

USGS    02039272        2010-02-26      0.68     A 

USGS    02039273        2010-02-27      0.63     A 

USGS    02039274        2010-02-28      0.66     A 

USGS    02039275        2010-02-29      0.76     A 

USGS    02039276        2010-02-30      0.82     A 

USGS    02039277        2010-03-01      0.73     A 

USGS    02039278        2010-03-02      0.76     A 

USGS    02039279        2010-03-03      0.90     A 

USGS    02039280        2010-03-04      0.82     A 

USGS    02039281        2010-03-05      0.71     A 

USGS    02039282        2010-03-06      0.71     A 

USGS    02039283        2010-03-07      0.65     A 

USGS    02039284        2010-03-08      0.64     A 

USGS    02039285        2010-03-09      0.65     A 

USGS    02039286        2010-03-10      0.66     A 

USGS    02039287        2010-03-11      0.66     A 

USGS    02039288        2010-03-12      0.67     A 

USGS    02039289        2010-03-13      0.99     A 

USGS    02039290        2010-03-14      1.35     A 

USGS    02039291        2010-03-15      1.14     A 

USGS    02039292        2010-03-16      0.97     A 

USGS    02039293        2010-03-17      1.00     A 

USGS    02039294        2010-03-18      0.87     A 

USGS    02039295        2010-03-19      0.80     A 

USGS    02039296        2010-03-20      0.81     A 
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USGS    02039297        2010-03-21      0.72     A 

USGS    02039298        2010-03-22      0.84     A 

USGS    02039299        2010-03-23      1.04     A 

USGS    02039300        2010-03-24      1.22     A 

USGS    02039301        2010-03-25      0.85     A 

USGS    02039302        2010-03-26      0.85     A 

USGS    02039303        2010-03-27      0.93     A 

USGS    02039304        2010-03-28      0.75     A 

USGS    02039305        2010-03-29      0.69     A 

USGS    02039306        2010-03-30      0.64     A 

USGS    02039307        2010-03-31      0.59     A 

USGS    02039308        2010-04-01      0.57     A 

USGS    02039309        2010-04-02      0.73     A 

USGS    02039310        2010-04-03      1.83     A 

USGS    02039311        2010-04-04      1.33     A 

USGS    02039312        2010-04-05      1.22     A 

USGS    02039313        2010-04-06      4.01     A 

USGS    02039314        2010-04-07      1.52     A 

USGS    02039315        2010-04-08      1.37     A 

USGS    02039316        2010-04-09      1.54     A 

USGS    02039317        2010-04-10      1.22     A 

USGS    02039318        2010-04-11      1.25     A 

USGS    02039319        2010-04-12      1.90     A 

USGS    02039320        2010-04-13      2.85     A 

USGS    02039321        2010-04-14      2.84     A 

USGS    02039322        2010-04-15      1.49     A 

USGS    02039323        2010-04-16      1.13     A 

USGS    02039324        2010-04-17      2.70     A 

USGS    02039325        2010-04-18      1.79     A 

USGS    02039326        2010-04-19      1.54     A 

USGS    02039327        2010-04-20      1.51     A 

USGS    02039328        2010-04-21      1.24     A 

USGS    02039329        2010-04-22      1.08     A 

USGS    02039330        2010-04-23      1.43     A 

USGS    02039331        2010-04-24      3.58     A 

USGS    02039332        2010-04-25      1.47     A 

USGS    02039333        2010-04-26      1.55     A 

USGS    02039334        2010-04-27      1.22     A 

USGS    02039335        2010-04-28      1.12     A 

USGS    02039336        2010-04-29      1.25     A 
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USGS    02039337        2010-04-30      2.01     A 

USGS    02039338        2010-04-31      1.36     A 

USGS    02039339        2010-05-01      1.57     A 

USGS    02039340        2010-05-02      1.42     A 

USGS    02039341        2010-05-03      1.52     A 

USGS    02039342        2010-05-04      1.55     A 

USGS    02039343        2010-05-05      1.36     A 

USGS    02039344        2010-05-06      1.55     A 

USGS    02039345        2010-05-07      1.18     A 

USGS    02039346        2010-05-08      1.11     A 

USGS    02039347        2010-05-09      1.06     A 

USGS    02039348        2010-05-10      1.05     A 

USGS    02039349        2010-05-11      1.03     A 

USGS    02039350        2010-05-12      1.06     A 

USGS    02039351        2010-05-13      1.14     A 

USGS    02039352        2010-05-14      1.03     A 

USGS    02039353        2010-05-15      1.06     A 

USGS    02039354        2010-05-16      1.04     A 

USGS    02039355        2010-05-17      1.33     A 

USGS    02039356        2010-05-18      1.31     A 

USGS    02039357        2010-05-19      1.40     A 

USGS    02039358        2010-05-20      1.09     A 

USGS    02039359        2010-05-21      1.01     A 

USGS    02039360        2010-05-22      0.98     A 

USGS    02039361        2010-05-23      1.06     A 

USGS    02039362        2010-05-24      1.19     A 

USGS    02039363        2010-05-25      1.09     A 

USGS    02039364        2010-05-26      1.10     A 

USGS    02039365        2010-05-27      1.73     A 

USGS    02039366        2010-05-28      1.48     A 

USGS    02039367        2010-06-01      1.45     A 

USGS    02039368        2010-06-02      1.72     A 

USGS    02039369        2010-06-03      2.16     A 

USGS    02039370        2010-06-04      1.92     A 

USGS    02039371        2010-06-05      1.79     A 

USGS    02039372        2010-06-06      2.11     A 

USGS    02039373        2010-06-07      1.92     A 

USGS    02039374        2010-06-08      1.43     A 

USGS    02039375        2010-06-09      1.32     A 

USGS    02039376        2010-06-10      1.29     A 
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USGS    02039377        2010-06-11      1.28     A 

USGS    02039378        2010-06-12      1.40     A 

USGS    02039379        2010-06-13      1.45     A 

USGS    02039380        2010-06-14      1.25     A 

USGS    02039381        2010-06-15      1.19     A 

USGS    02039382        2010-06-16      1.14     A 

USGS    02039383        2010-06-17      1.35     A 

USGS    02039384        2010-06-18      1.79     A 

USGS    02039385        2010-06-19      2.00     A 

USGS    02039386        2010-06-20      1.33     A 

USGS    02039387        2010-06-21      1.20     A 

USGS    02039388        2010-06-22      1.19     A 

USGS    02039389        2010-06-23      1.19     A 

USGS    02039390        2010-06-24      1.15     A 

USGS    02039391        2010-06-25      1.13     A 

USGS    02039392        2010-06-26      1.09     A 

USGS    02039393        2010-06-27      1.09     A 

USGS    02039394        2010-06-28      1.11     A 

USGS    02039395        2010-06-29      1.09     A 

USGS    02039396        2010-06-30      1.32     A 

USGS    02039397        2010-06-31      1.09     A 

USGS    02039398        2010-07-01      1.07     A 

USGS    02039399        2010-07-02      1.07     A 

USGS    02039400        2010-07-03      1.15     A 

USGS    02039401        2010-07-04      1.16     A 

USGS    02039402        2010-07-05      1.12     A 

USGS    02039403        2010-07-06      1.19     A 

USGS    02039404        2010-07-07      1.12     A 

USGS    02039405        2010-07-08      1.11     A 

USGS    02039406        2010-07-09      1.11     A 

USGS    02039407        2010-07-10      1.10     A 

USGS    02039408        2010-07-11      1.20     A 

USGS    02039409        2010-07-12      1.11     A 

USGS    02039410        2010-07-13      1.91     A 

USGS    02039411        2010-07-14      1.59     A 

USGS    02039412        2010-07-15      1.35     A 

USGS    02039413        2010-07-16      1.24     A 

USGS    02039414        2010-07-17      1.18     A 

USGS    02039415        2010-07-18      1.15     A 

USGS    02039416        2010-07-19      1.12     A 
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USGS    02039417        2010-07-20      1.11     A 

USGS    02039418        2010-07-21      1.10     A 

USGS    02039419        2010-07-22      1.09     A 

USGS    02039420        2010-07-23      1.09     A 

USGS    02039421        2010-07-24      1.08     A 

USGS    02039422        2010-07-25      1.08     A 

USGS    02039423        2010-07-26      1.07     A 

USGS    02039424        2010-07-27      1.07     A 

USGS    02039425        2010-07-28      1.70     A 

USGS    02039426        2010-07-29      1.34     A 

USGS    02039427        2010-07-30      1.16     A 

USGS    02039428        2010-08-01      1.10     A 

USGS    02039429        2010-08-02      1.53     A 

USGS    02039430        2010-08-03      1.25     A 

USGS    02039431        2010-08-04      1.12     A 

USGS    02039432        2010-08-05      1.09     A 

USGS    02039433        2010-08-06      1.08     A 

USGS    02039434        2010-08-07      1.07     A 

USGS    02039435        2010-08-08      1.07     A 

USGS    02039436        2010-08-09      1.06     A 

USGS    02039437        2010-08-10      1.06     A 

USGS    02039438        2010-08-11      1.06     A 

USGS    02039439        2010-08-12      1.06     A 

USGS    02039440        2010-08-13      1.05     A 

USGS    02039441        2010-08-14      1.04     A 

USGS    02039442        2010-08-15      1.04     A 

USGS    02039443        2010-08-16      1.04     A 

USGS    02039444        2010-08-17      1.03     A 

USGS    02039445        2010-08-18      1.03     A 

USGS    02039446        2010-08-19      1.02     A 

USGS    02039447        2010-08-20      1.02     A 

USGS    02039448        2010-08-21      1.02     A 

USGS    02039449        2010-08-22      1.02     A 

USGS    02039450        2010-08-23      1.02     A 

USGS    02039451        2010-08-24      1.01     A 

USGS    02039452        2010-08-25      1.01     A 

USGS    02039453        2010-08-26      1.01     A 

USGS    02039454        2010-08-27      1.01     A 

USGS    02039455        2010-08-28      1.01     A 

USGS    02039456        2010-08-29      1.00     A 
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USGS    02039457        2010-08-30      1.00     A 

USGS    02039458        2010-08-31      1.00     A 

USGS    02039459        2010-09-01      0.99     A 

USGS    02039460        2010-09-02      0.99     A 

USGS    02039461        2010-09-03      0.98     A 

USGS    02039462        2010-09-04      0.98     A 

USGS    02039463        2010-09-05      0.98     A 

USGS    02039464        2010-09-06      0.98     A 

USGS    02039465        2010-09-07      0.98     A 

USGS    02039466        2010-09-08      1.06     A 

USGS    02039467        2010-09-09      0.98     A 

USGS    02039468        2010-09-10      1.57     A 

USGS    02039469        2010-09-11      1.21     A 

USGS    02039470        2010-09-12      1.06     A 

USGS    02039471        2010-09-13      1.01     A 

USGS    02039472        2010-09-14      0.99     A 

USGS    02039473        2010-09-15      0.98     A 

USGS    02039474        2010-09-16      0.97     A 

USGS    02039475        2010-09-17      0.98     A 

USGS    02039476        2010-09-18      0.96     A 

USGS    02039477        2010-09-19      0.95     A 

USGS    02039478        2010-09-20      0.95     A 

USGS    02039479        2010-09-21      0.94     A 

USGS    02039480        2010-09-22      0.94     A 

USGS    02039481        2010-09-23      0.93     A 

USGS    02039482        2010-09-24      0.93     A 

USGS    02039483        2010-09-25      0.93     A 

USGS    02039484        2010-09-26      0.93     A 

USGS    02039485        2010-09-27      0.94     A 

USGS    02039486        2010-09-28      0.92     A 

USGS    02039487        2010-09-29      0.92     A 

USGS    02039488        2010-09-30      0.92     A 

USGS    02039489        2010-10-01      0.92     A 

USGS    02039490        2010-10-02      0.92     A 

USGS    02039491        2010-10-03      0.92     A 

USGS    02039492        2010-10-04      0.93     A 

USGS    02039493        2010-10-05      0.93     A 

USGS    02039494        2010-10-06      0.92     A 

USGS    02039495        2010-10-07      0.91     A 

USGS    02039496        2010-10-08      0.90     A 
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USGS    02039497        2010-10-09      0.89     A 

USGS    02039498        2010-10-10      0.89     A 

USGS    02039499        2010-10-11      0.88     A 

USGS    02039500        2010-10-12      0.89     A 

USGS    02039501        2010-10-13      0.90     A 

USGS    02039502        2010-10-14      0.91     A 

USGS    02039503        2010-10-15      0.90     A 

USGS    02039504        2010-10-16      0.89     A 

USGS    02039505        2010-10-17      0.89     A 

USGS    02039506        2010-10-18      0.90     A 

USGS    02039507        2010-10-19      0.90     A 

USGS    02039508        2010-10-20      0.89     A 

USGS    02039509        2010-10-21      0.88     A 

USGS    02039510        2010-10-22      0.89     A 

USGS    02039511        2010-10-23      0.91     A 

USGS    02039512        2010-10-24      0.89     A 

USGS    02039513        2010-10-25      0.88     A 

USGS    02039514        2010-10-26      0.87     A 

USGS    02039515        2010-10-27      0.86     A 

USGS    02039516        2010-10-28      0.84     A 

USGS    02039517        2010-10-29      0.97     A 

USGS    02039518        2010-10-30      1.00     A 

USGS    02039519        2010-10-31      1.03     A 

USGS    02039520        2010-11-01      1.01     A 

USGS    02039521        2010-11-02      1.04     A 

USGS    02039522        2010-11-03      1.06     A 

USGS    02039523        2010-11-04      1.07     A 

USGS    02039524        2010-11-05      1.03     A 

USGS    02039525        2010-11-06      1.02     A 

USGS    02039526        2010-11-07      1.01     A 

USGS    02039527        2010-11-08      1.01     A 

USGS    02039528        2010-11-09      1.01     A 

USGS    02039529        2010-11-10      1.03     A 

USGS    02039530        2010-11-11      0.96     A 

USGS    02039531        2010-11-12      0.96     A 

USGS    02039532        2010-11-13      0.93     A 

USGS    02039533        2010-11-14      0.86     A 

USGS    02039534        2010-11-15      0.85     A 

USGS    02039535        2010-11-16      0.84     A 

USGS    02039536        2010-11-17      0.85     A 
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USGS    02039537        2010-11-18      0.93     A 

USGS    02039538        2010-11-19      0.93     A 

USGS    02039539        2010-11-20      0.97     A 

USGS    02039540        2010-11-21      1.07     A 

USGS    02039541        2010-11-22      1.03     A 

USGS    02039542        2010-11-23      1.04     A 

USGS    02039543        2010-11-24      1.03     A 

USGS    02039544        2010-11-25      1.04     A 

USGS    02039545        2010-11-26      1.00     A 

USGS    02039546        2010-11-27      0.96     A 

USGS    02039547        2010-11-28      0.96     A 

USGS    02039548        2010-11-29      0.96     A 

USGS    02039549        2010-11-30      0.95     A 

USGS    02039550        2010-11-31      1.30     A 

USGS    02039551        2010-12-01      1.49     A 

USGS    02039552        2010-12-02      1.12     A 

USGS    02039553        2010-12-03      1.05     A 

USGS    02039554        2010-12-04      1.10     A 

USGS    02039555        2010-12-05      1.10     A 

USGS    02039556        2010-12-06      1.15     A 

USGS    02039557        2010-12-07      1.09     A 

USGS    02039558        2010-12-08      1.08     A 

USGS    02039559        2010-12-09      1.07     A 

USGS    02039560        2010-12-10      1.05     A 

USGS    02039561        2010-12-11      1.05     A 

USGS    02039562        2010-12-12      1.09     A 

USGS    02039563        2010-12-13      1.08     A 

USGS    02039564        2010-12-14      1.05     A 

USGS    02039565        2010-12-15      1.04     A 

USGS    02039566        2010-12-16      1.01     A 

USGS    02039567        2010-12-17      1.00     A 

USGS    02039568        2010-12-18      0.98     A 

USGS    02039569        2010-12-19      0.97     A 

USGS    02039570        2010-12-20      0.94     A 

USGS    02039571        2010-12-21      0.96     A 

USGS    02039572        2010-12-22      0.98     A 

USGS    02039573        2010-12-23      0.95     A 

USGS    02039574        2010-12-24      0.94     A 

USGS    02039575        2010-12-25      0.94     A 

USGS    02039576        2010-12-26      0.98     A 
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USGS    02039577        2010-12-27      0.92     A 

USGS    02039578        2010-12-28      0.93     A 

USGS    02039579        2010-12-29      0.91     A 

USGS    02039580        2010-12-30      0.91     A 

 


