
1 Fonte: (VALENTE & GOMES, 2004) 

 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

INFILTRAÇÃO 

INTERCEPTAÇÃO PELO 

DOSSEL 

NASCENTE 



Escoamento Sub-superficial 

 É o deslocamento de água, proveniente de 
precipitação, que pela infiltração penetra nas camadas 
inferiores do solo 

 

 Se dá logo abaixo da superfície, na altura das raízes 
da cobertura vegetal; 

 

 Por ocorrer nas primeiras camadas do solo fica difícil 
separá-lo do escoamento superficial. Em pequenas 
depressões o ESS pode aflorar e se tornar ES; 



Escoamento de base 
 É o deslocamento de água, proveniente de precipitação, que 

pela infiltração penetra nas camadas inferiores do solo 

 Ocorre devido ao fluxo da contribuição dos aqüíferos (região 

saturada do solo com água em movimento) para os canais 

superficiais;  

 É o escoamento responsável pelo fluxo da água nos aquíferos; 

 



Formação do lençol freático 



Chuva, infiltração, escoamento superficial 



Chuva, infiltração, escoamento 

superficial, escoamento subterrâneo 

Camada saturada 



Escoamento sub-superficial 

Camada saturada 



Depois da chuva: escoamento sub-

superficial e escoamento subterrâneo 

Camada saturada 



Estiagem: apenas escoamento 

subterrâneo 

Camada saturada 



Estiagem: apenas escoamento 

subterrâneo 

Camada saturada 



Estiagem: apenas escoamento 

subterrâneo 

Camada saturada 



Estiagem muito longa = rio seco 

rios intermitentes 

Camada saturada 



 

 Fatores que influenciam na 

quantidade de água no subsolo  
 cobertura vegetal: um solo coberto por vegetação é mais 

permeável do que um solo desmatado; 

 inclinação do terreno: em declividades acentuadas a água 

corre mais rapidamente, diminuindo a possibilidade de 

infiltração; 

 tipo de chuva: chuvas intensas saturam rapidamente o solo, ao 

passo que chuvas finas e demoradas têm mais tempo para se 

infiltrarem. 

 porosidade do subsolo: a presença de argila no solo diminui 

sua permeabilidade, não permitindo uma grande infiltração; 

 

- Propriedades hidrológicas das rochas:  

- Capacidade da rocha absorver ou deixar passar água 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Detalhes sobre ... 

 porosidade do subsolo:  

- Propriedades hidrológicas das rochas:  

- Capacidade da rocha absorver ou deixar passar água 

- permeabilidade e impermeabilidade da rocha ou solo -  Tamanho e 

o formato dos grãos da rocha (Granulomeria ),  textura da rocha – 

mistura de partículas 

 

- Rochas impermeáveis – granito, gnaisse, basalto. 

- Permeáveis – areia 

- Rocha aqüífera – a que tem capacidade de reter, armazenar água. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cobertura Vegetal 

É o anteparo das precipitações entre o solo 

e o ar atmosférico. 

A velocidade de absorção vai aumentando 

com o aumento da cobertura vegetal, isso 

porque a cobertura vegetal distribui a 

precipitação e amortece a chuva.  

 

 

Detalhes sobre ... 



Água subterrânea→ necessário infiltração 





 

Zonas de água subterrânea 

 
 

 Zona não Saturada (aeração ou percolação) 

- Zona umidade do solo 

-  Zona Intermediária 

-  Zona capilar (franja de capilaridade) 

 

 Zona de saturação 
 

 

 

Fonte: http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/sala_de_aula/geografia/geografia_geral/hidrografia/brasil_aquifero_1 



Linha de nascentes 
Linha de água perene 

Aquífero Suspenso 

Nível de 

água 

Camadas 

impermeáveis 

Aquífero Confinado 

Aquífero Confinado 

Aquífero Livre 



 

Zonas de água subterrânea. 

  
 Zona não saturada (aeração ou Percolação ) 

- Onde ocorre o movimento de descida da água pelas 

camadas permeáveis do solo até encontrar a rocha 

aqüífera.  

Nesta zona, pequenas quantidades de água distribuem-

se uniformemente, sendo que as suas moléculas se 

aderem às superfícies dos grãos do solo. Nesta zona 

ocorre o fenômeno da transpiração pelas raízes das 

plantas, de filtração e de autodepuração da água 
 

 

 

 



1) Zona de umidade do solo – é a 

superficial, é a que apresenta a maior taxa 

de umidade isso devido à camada de húmus.  

A matéria orgânica decomposta retém água.  

 



2) Zona Intermediária 

região compreendida entre a zona de umidade 
do solo e da franja capilar, com umidade menor 
do que nesta última e maior do que a da zona 
superficial do solo. 

  
 

3) Zona capilar (franja de capilaridade)  

é a região mais próxima ao nível d'água do lençol 
freático, onde a umidade é maior devido à 
presença da zona saturada logo abaixo. 



 Zona de saturação –  região saturada de água. 
Forma dois tipos de lençóis d´água: 

 

a) Lençóis livres ou Lençol freático (aqüíferos 
livres) – se situam nos limites de uma rocha 
permeável com uma impermeável. São ditos 
livres porque a água pode variar de volume 
conforme a quantidade de água infiltrada.  

 

b)  Lençóis cativos (aqüíferos confinados) – se 
situam presos entre rochas impermeáveis. 

 







Contaminação do aquífero 





Poluição agrícola 



Quantificação das reservas de água 

 Oceanos   1350 x 1015 m3 

 Geleiras    25 x 1015 m3 

 Águas subterrâneas  8,4 x 1015 m3 

 Rios e lagos     0,2 x 1015 m3 

 Atmosfera          0,0130 x 1015 m3 

 Biosfera   0,0006 x 1015 m3 

 



Balanço anual da bacia hidrográfica 

 Entrada: 
 Precipitação (P) 

 Saídas:  
 Escoamento (Q) 

 Evapotranspiração (E) 

P = Q + E 

Atenção: Não estamos considerando o armazenamento!!!! 



Balanço hídrico de algumas bacias - Brasil 
Região Área Chuva Vazão Evapo Chuva Vazão Evapo Vazão

transp. transp. %

km2 m3/s m3/s m3/s mm mm mm Chuva

Amazonas - Total 6112000 493491 202000 291491 2546 1042 1504 41

Amazonas- Brasil 3884191 277000 128900 139640 2249 1047 1134 47

Tocantins 757000 42387 11300 31087 1766 471 1295 27

Atlântico Norte 242000 16388 6000 10388 2136 782 1354 37

Atlântico Nordeste 787000 27981 3130 24851 1121 125 996 11

São Francisco 634000 19829 3040 16789 986 151 835 15

Atlântico Leste (1) 242000 7784 670 7114 1014 87 927 9

Atlântico Leste (2) 303000 11791 3710 8081 1227 386 841 31

Paraná 877000 39935 11200 28735 1436 403 1033 28

Paraguai 368000 16326 1340 14986 1399 115 1284 8

Uruguai 178000 9589 4040 5549 1699 716 983 42

Atlântico - Sul 224000 10519 4570 5949 1481 643 838 43

Brasil - Amazonas Total 10724000 696020 251000 445020 2047 738 1309 36

Brasil - Amazonas Parcial 8496191 479529 177900 293169 1780 660 1088 37

(1) Do Japaratuba (SE) ao Pardo (BA)

(1) Do Jequitinhonha (MG/BA) ao Paraíba do Sul ( SP/MG/RJ)


