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A demanda por água subterrânea tem aumentado de uma forma cada vez mais expressiva nos últimos
anos, uma vez que este recurso possui um importante papel tanto no abastecimento da população como
na  conservação  da  fauna  e  da  flora.  Este  estudo  teve  por  objetivo  principal  estimar  índices  médios  de
escoamento de base e taxas de recarga aquífera em 11 sub-bacias, inseridas no Sistema Aquífero Serra
Geral localizadas no estado do Rio Grande do Sul a partir de dados diários de vazão compreendidos entre
os anos de 1977 e 2006.  Para tal,  foi  utilizado o filtro  digital  e  recursivo proposto por  Eckhardt  (2005),
onde é possível obter o fluxo de base nos cursos d'água através da separação da vazão do rio em dois
escoamentos:  superficial  e  de  base.  O  resultado  é  um  índice  de  escoamento  de  base  (BFI),  que  está
restringido  a  um  valor  máximo  (BFImax).  Assim,  foram  aplicados  valores  de  BFImax  predefinidos  por
Eckhardt,  conforme a  hidrogeologia  local  (Método  1),  além de  se  aplicar  um parâmetro  máximo obtido
pela razão das vazões de permanência Q90/Q50 (Método 2) e outro obtido por um filtro recursivo inverso
proposto por Collischonn e Fan (2013) (Método 3). Por fim foram estimadas as taxas de recarga aquífera
(TR),  que  relacionam  valores  da  vazão  de  base  média  em  cada  estação  fluviométrica  e  as  áreas  de
drenagem  de  cada  sub-bacia.  Verificou-se  que  os  escoamentos  de  base  médios  quando  utilizado  o
BFImax de 0.25 proposto por Eckhardt  para bacias com rios perenes e aquíferos impermeáveis - assim
como as presente neste estudo - apresentaram valores médios inferiores aos outros dois métodos, que se
utilizam apenas de dados dos postos fluviométricos. Em relação às estimativas de recarga, foi realizada
uma comparação com a precipitação média anual, sendo esta estimativa de grande importância para um
correto gerenciamento dos recursos hídricos, a fim de evitar efeitos ambientais decorrentes, por exemplo,
da  superexplotação  dos  aquíferos.  Para  o  método  1,  obteve-se  TR  média  de  223.86  mm/ano,  para  o
método 2, 231 mm/ano e para o método 3, 341.49 mm/ano, representando respectivamente 12.75%, 13.
16% e 19.45% de recarga aqüífera em relação a precipitação média ocorrida nas 11 sub-bacias que fora
de  1755.90  mm/ano.  Através  deste,  foi  possível  verificar  que  o  uso  do  Filtro  Recursivo  de  Eckhardt,
independente do parâmetro máximo utilizado, se tornou uma metodologia eficaz e ágil para estimar TR,
visto que necessita somente de informações que estão disponíveis facilmente aos pesquisadores.
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