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CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO

• Constatou-se com base na análise das estações 

e dados disponíveis, que as vazões efluentes do

SAU e SAA têm registrado tendência de

diminuição gradativa da ordem de 25%,

iniciada nos anos de 1978 a 1980 e

prosseguindo até o final do período analisado.



CONTEXTO 
HIDROGEOLÓGICO II

• As vazões de base média escoadas das subbacias 

representam entre 14 % e 20 % do precipitado 

anualmente, destacando-se a bacia do rio 

Carinhanha, com vazões de base da ordem de 28 % 

da precipitação.

• A contribuição média do SAU para a bacia do

rio São Francisco é da ordem de 30% do total

escoado, podendo chegar a 90% nos meses de

setembro/outubro.



ENSAIOS DE INFILTRAÇÃO
• Foram conduzidos em dois tipos de uso e 

ocupação do solo: o primeiro do tipo agrícola 

(modificado antropicamente) e o segundo 

constituído por Cerrado nativo.

• Os resultados mostraram que os solos dos 

Cerrados são mais permeáveis quando 

comparados com os solos de terras agrícolas, 

sendo que os valores médios permitem 

estabelecer uma relação que varia de 4:1 até 5:1.



ENSAIOS DE INFILTRAÇÃO ii
• Considerando uma precipitação média anual

de 1.194 mm e uma taxa de infiltração de 18%

para o cerrado, a infiltração em condições

ideais é de aproximadamente 215 mm/ano;

• Nas áreas antropizadas, esta recarga cai para

no máximo 54 mm/ano;

• Isto pode estar retirando do aquífero cerca de

114 m³/segundo.





DISPONIBILIDADES
• Saldo: (Disponibilidade - Usos Águas Subterrâneas 

SAU) = 4,84 Km³/ano ou 90% do total.

• As estimativas apresentam saldos confortáveis, mas 

os dados utilizados para composição final apresentam 

uma defasagem, já que os cadastros não contemplam 

100% dos usuários da região.

• Situação semelhante foi observada em todas as sub-

bacias. Destaca-se a sub-bacia do Alto Rio Grande 

que tem cerca de 28% da disponibilidade já 

“comprometida”.



DISPONIBILIDADE INCLUINDO USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO

• Disponibilidade total do SAU => 153,48 m³/s;

• Retirada pelos usos humanos => 16,06 m³/s

• Retirada pela alteração do solo das atividades

agropecuárias => 114 m³/s

• Saldo efetivo => 153,48 - 16,06 - 114 = 23,42 m³/s;

• Quando se inclui o uso do solo o aquífero já está

comprometido em quase 80% de sua capacidade.

Para o Alto Rio Grande, já é de 100%.

* Interpretação dos resultados.



Áreas de descarga: declividade 
do terreno > 2%, e também 
menores do que 2% quando 
associadas a cursos de água 
superficiais (planícies 
aluvionares).

As áreas de recarga 
correspondem a 67% e as áreas 
de descarga a 33% da área 
operacional do Sistema Aquífero 
Urucuia.
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